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Képeslap – a fákról
Né hány lan gyos nap után
napsárgában pom pá zik az arany -
esõ, ró zsa szín be öl tö zik a meggy fa,
hir te len zöld be bú jik az ár té ri fü zes.
A hos  szú tél be be le fá radt ár té ri er -
dõ éb re de zik. Vi rág va sár nap elõtt
bar kát ke res tünk, friss csa lánt és
rü gye zõ fá kat ta lál tunk, ked ves hú -
gom, az ár té ri er dõ ben.

A töl té sen túl, a Ti szán in nen:
kü lön vi lág. A gö csör tös ár té ri fák
kö rül nagy a ku sza ság: susnyásos
ku bik göd rök, el va dult bo zó tos, ki do -
bott ágy be tét és más sze mét – az em -
ber szé gye ne. Mint ahogy az em ber
eré nye volt egy ko ron, hogy az ár té -
ren is gaz dál ko dott. En nek csak egy
ré szét je len tet te, amit gye rek ko runk -
ban mi is lát tunk: nagy apánk, más
gaz dák hoz ha son la to san, egy szel vé -
nyét kap ta a gát nak, hogy a töl tés -
ol dalt ka szál ja, az ár té ri er dõt pe dig
ki tisz tít sa, cse ré be a szé nát meg a
nye se dék fát ha za vi het te. Édes anyánk
me sé li, hogy az õ gye rek ko rá ban gaz -
dag kert hez, vagy iz gal mas la bi rin -
tus hoz volt ha son la tos az ár té ri er -
dõ, amit a bé ké sen leg elé szõ kecs ke
és bir ka nyá jat õr zõ gye rek se reg ját -
szó tér nek hasz nált, vagy épp Tarzant
idéz ve dzsun gel nek kép zelt, eset leg
szám há bo rús had szín tér nek. Ezt a
csa lá di me sék bõl is me rõs idil li ké pet
jut tat ták eszem be a mos ta ni ta va -
szon ka to nás dit ját szó fi úk – Algyõ
alatt. Fa ágak ból fab ri kált „fegy ver -
rel” a ke zük ben is mé tel tek õsi va -
dász moz du la to kat: egyik fá tól a má -
si kig oson tak, cé loz tak, majd vis  sza -
vo nul tak. Olyan vé del met kér tek,
amit nyúj ta ni csak tisz tes ko rú fa
tör zse nyújt hat! Az ön fe led ten ját szó
gye re kek ta lán nem is gon dol tak ar -
ra, szü le ik és nagy szü le ik is ott ho nos -
nak ta lál ták eze ket a he lye ket, vé del -
me zõ nek az er dõt, a fá kat. Köz tük leg -
in kább azt, ame lyik most vas ko san és
büsz kén ma ga so dik, pe dig sok fé le vi -
har té páz ta, vil lám súj tot ta. Szin te
ket té re pedt az a fa ma tu zsá lem, de
cson kán sé rült ol da lá ról föl det érõ
ágai rü gyez nek, csak azért is!.

Az ár tér fa ma tu zsá le me egy és
ugyan azon a he lyen él te le az éle tét –
mint nagy anyánk, vagy az al gyõi

nagy csa lád ok as  szony fõi. Mint az
Ulickaja re gé nyé bõl most meg is mert
Médea. Tu dom, de Ulickaja is ír ja,
hogy a kö zel múlt as  szo nya i nak ez az
ál lan dó sult éle te per sze ön ma gá ban
vé ve foly ton vál to zott: há bo rús vi ha -
rok kal, kor mány és rend szer vál tá sok -
kal. De még is „olyan fá é hoz ha son -
la tos szi lárd sá got ered mé nye zett, ame -
lyik be le mé lyesz ti gyö ke re it” itt az ön -
té ses nagy ré ti ta laj ba, és „fö löt te ugyan -
az a nap süt és nap mint nap, év rõl
év re ugyan azt az utat jár ja be, a fát
min dig ugyan az a szél éri és hoz év -
szak hoz kö tött il la to kat”. Ezek az il -
la tok itt hol a zaj ló je ges fo lyó ból, hol
az ára dás ból, hol a pat ta nó rü gyek -
bõl szár maz nak, mint most is.

A fa, a fák hoz va ló vi szo nyunk
árul ko dó. Raj zolj egy fát, s meg mon -
dom, ki vagy! – vall ják a pszi cho ló -
gu sok. Raj za ink kö zül a leg tel je sebb -
nek, ezért leg in kább ele mez he tõ nek a
fa raj zok te kint he tõ ek, mert a fa: az éle -
tünk szim bó lu ma. Az ilyen raj zok ér -
tel me zé sé hez ér tõk sze rint a fa lomb -
ko ro ná ja szel le mi szfé rán kat mu tat -
ja, a fej lõ dé si tö rek vé se ket, aka ra tot,
az in tel lek tust. Míg raj zolt fánk tör -
zse a gya kor la ti, hét köz na pi éle tün -
ket és ér zel me in ket, gyö ke re pe dig az
ösz tö ne ink rõl me sél, mu tat ja tu dat -
ta la nun kat. 

Az eget a föld del ös  sze kö tõ élet fát
sze ret nék fa rag ni vagy fa rag tat ni:
ker tünk és há zunk dí sze, le het ne. Mint
Szervátiusz Ti bor Élet fá ja Csong rád
õsi vá ro sá ban. Az élet fa szim bo li ká ja
örök idõk tõl lé te zik, föl buk kan min -
den nép mi to lo gi kus tör té ne te i ben. Az
élet fa ég be nyú ló csú csa a föld rõl az
is te nek vi lá gá ba ve zet át, a szel le mi
lét be va ló fel emel ke dés nek ad te ret.

De a fát fi gyel ve lás suk az er dõt is.
Az er dõt, ami az ol tal ma zó
(anya)természet szen té lye le het ne –
Algyõn is, ha is mét meg szü let ne az ös  -
sze fo gás az ár tér rend ben tar tá sá ra.
Mert az er dõ sû rû jé ben ba ran gol ni
jó. Bel sõ ut ja ink be já rá sá hoz, tit kok fel -
tá rá sá hoz ha son la tos él mény. Ki utat
mu tat. Erõt ad, ked ves hú gom.
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Fa ze kas An na: Kö szön tõ
Haj nal táj ban nap ra vár tam,
hûs har mat ban tér dig jár tam,

szel lõ szár nyát bon to gat ta,
szög ha ja mat föl bor zol ta.

Haj nal táj ban rét re men tem,
har mat csep pet sze de get tem,

po hár ká ba gyûj tö get tem,
ne fe lej cset be le tet tem.

Ha za men tem, el pi rul tam,
édes anyám mel lé búj tam,

egy szó sem jött a nyel vem re,
kön  nyem hullt a ne fe lejcs re.

Édes anyám meg ér tet te,
ki csi lá nyát öl be vet te,

sû rû kön  nyem le csó kol ta,
ked ves  szó val, lá gyan mond ta:
„Be szép ver set mond tál, lel kem,
be jó is vagy, ki csi szen tem!"

S nya kam kö ré fon va kar ját
ün ne pel tük anyák nap ját.

Le gyen ön az M43 Ti sza-híd név adó ja!
A Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz -
tõ Zrt. és Sze ged Me gyei Jo gú Vá -
ros Ön kor mány za ta kö zös sza va -
zást hir det az M43 au tó pá lya nyom -
vo na lán épü lõ Ti sza-híd név adás -
ára, mely hez csat la ko zott Algyõ
Nagy köz ség Ön kor mány za ta is. 

Már ci us 12 – áp ri lis 16. kö zött

az or szág és a me gye la kos sá ga is
ak tí van részt ve het a híd ne vé nek
ki vá lasz tá sá ban.

A két kö rös híd ke resz te lõ sza va -
zás el sõ egy hó na pos idõ sza ká ban:
már ci us 12. és áp ri lis 16. kö zött a
szer ve zõk az M43 au tó pá lya nyom -
vo na lán épü lõ új Ti sza-híd le en -
dõ ne vé re vár ják a la kos ság ja vas -
la ta it. 

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta tisz te let tel ké ri a te le pü lés la -
kos sá gát, hogy név ja vas la ta i kat
2010. áp ri lis 15-ig az aláb bi el ér he -
tõ sé ge ken te gyék meg: 

– Pos tai úton: Algyõ Nagy köz ség
Ön kor mány za ta, Pol gár mes te ri Hi -
va tal, dr. Pi ri Jó zsef ré szé re, M43 Ti -
sza-híd név adás, 6750, Algyõ, Kas -
tély kert u. 40.

– E-mailben: a pm@algyo.hu
cím re el jut ta tott elekt ro ni kus le vél -
ben.

A be ér ke zett ja vas la to kat egy fel -
kért szak mai zsû ri ös  sze sí ti, mely a
NIF Zrt., Sze ged, Algyõ, Ma kó, a
ki vi te le zõ cég Ti sza M-43 Kon zor -
ci um és az or szá gos Földrajzinév
Bi zott ság de le gált ja i ból áll ös  sze. 

A zsû ri a be ér ke zett ja vas la tok ból
ki vá laszt ja azt az 5 ne vet, me lyet
név adás ra ajánl.

Ezt kö ve tõ en a la kos ság vé le mé -
nye dönt: az 5 aján lott el ne ve zés
kö zül a kam pány má so dik egy hó -
na pos idõ sza ká ban: áp ri lis 20–
má jus 14. kö zött le het sza vaz ni a
Ti sza-híd le en dõ ne vé re.

A híd ke resz te lõ sza va zás ered -
mé nyét má jus 20-án, Sze ged Nap -
ján hir de tik ki. 

Bõ vebb in for má ció kér he tõ: 
Algyõ nagy köz ség ön kor mány za ta

pol gár mes te ri hi va tal, dr. Pi ri Jó zsef
pol gár mes ter, Te le fon szám: 62/517-
517, ph@algyo.hu, www.algyo.hu.
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„A jö võ be néz ve a te le pü lés adott sá ga i ból ki in dul va fej leszt jük Algyõt”
Ki tün te tés dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter nek

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst Ér -
dem ke reszt (pol gá ri ta go zat) ki tün -
te tést ve he tett át Algyõ nagy köz ség
pol gár mes te re, dr. Pi ri Jó zsef már -
ci us 15-én Bu da pes ten, az Ön kor -
mány za ti Mi nisz té ri um köz pon ti
nem ze ti ün nep sé gén. A te le pü lés
ve ze tõ jé nek – töb bek kö zött a pol -
gár mes te ri hi va tal, az ön kor mány -
za ti in téz mé nyek mun ka tár sa i hoz
csat la koz va – gra tu lá lunk és to váb -
bi si ke re ket kí vá nunk. Az el is me rés
a mér leg ké szí tés re is al kal mat kí -
nál. Ezért kért in ter jút az Al gyõi
Hír mon dó szer kesz tõ sé ge dr. Pi ri
Jó zsef pol gár mes ter tõl, a sze ge di
kis tér sé gi tár su lás al el nö ké tõl, a me -
gyei ön kor mány za ti kép vi se lõ tõl.

– Az önál ló sá gát Sze ged tõl vis  sza sze -
rez te Algyõ. De ez zel az ön kor mány zat -
ra óri á si te her há rult, hogy „tal pon is
ma rad has son” a köz ség. E ki hí vás nak
ho gyan fe lel tek meg?

– A meg ala po zó be ru há zá sok ra
épül het nek a fej lesz té si ter vek. Va -
gyis a fa lu ház kö zös sé gi te ré nek el -
ké szül tét kö ve tõ en a szenny víz csa -
tor na-há ló zat ki épí té se, majd az utak
szi lárd bur ko lat tal tör té nõ el lá tá sa
1997 után olyan kez dõ lé pé sek vol -
tak, me lyek a te le pü lé si élet, az önál -
ló ság fel té tel ét je len tet ték. De ké sõbb
is alap ve tõ fon tos sá gú volt, hogy a
szük sé ges és vég re hajt ha tó be ru há -
zá sok sor rend jét jól ha tá roz zuk meg,
il let ve a meg va ló sí tás esz köz rend sze -
rét, va gyis a fi nan szí roz ha tó ság alap -
ját je len tõ sa ját erõt a pá lyá za ti for -
rá sok kal nö vel jük. Így jut ha tunk el
oda, hogy az ön kor mány zat alap ve -
tõ fel ada ta it – va gyis az ok ta tás, a
köz mû ve lõ dés biz to sí tá sán, a te le pü -
lés üze mel te té se – egy re ma ga sabb
szín vo na lon lát ja el. A köz sé gi élet
vá ro si as ele me i nek meg te rem té sé -
vel egy re von zób bá tet tük Algyõt a
be te le pü lõk szá má ra is. Te hát a
meg tar tó erõ fo ko zá sá val együtt –
pél dá ul te lek ala kí tás sal – a te le pü -
lés be fo ga dó ké pes ség ét is nö vel tük.
Ez zel pár hu za mo san az in téz mény -
rend szert kor sze rû sít ve föl vál lal hat -
tuk a böl csõ de épí tést, az óvo da bõ -
ví té sét, majd az új is ko la és tor na -
csar nok föl hú zá sá nak prog ram ját.
Sõt: a nem alap fel adat ként je lent -
ke zõ für dõ épí tés és bõ ví tés is e lánc -
ba il lesz ke dik, mert a te le pü lés szá -
má ra új le he tõ sé ge ket nyit a tu risz -
ti ka, a sport irá nyá ba. Ez pe dig nö -
ve li az itt élõk kom fort ér ze tét, mi -
köz ben nö ve li Algyõ von zó ké pes -
sé gét is. Te hát az el in dult fej lesz té -
sek azt szol gál ják, hogy ki szá mít ha -

tó fel té te le ket biz to sít va Algyõ hosz  -
szú tá von él he tõ te le pü lés ma rad -
jon. 

– De med dig nö ve ked het Algyõ?
– Az „egy fõ ut cás fa lu” már a

múl té. Az önál ló ság gal együtt új te -
le pü lés köz pont ki ala kí tá sát is szor -
gal maz tuk. E cél je gyé ben kor sze -
rû sí tet tük az út há ló za tot, ala kí tot -
tunk ki új tel ke ket, a Bú vár ut cán
bõ vít jük a fa lu há zat, ala kí tot tuk ki
a Fõ te ret, te le pí tet tük a kö zel be a
für dõt és majd az új is ko lát. De itt
len ne cél sze rû föl épí te ni majd egy -
szer az új köz ség há zát is, hogy egy
hely re ke rül je nek az Algyõ éle té -
ben kulcs fon tos sá gú funk ci ók. Így
szü le tik az új, cent rá lis te le pü lés -
köz pont. A bel te rü let nagy sá ga azon -
ban Algyõn be ha tá rolt. Ezt az újabb
és újabb te lek ala kí tás ra al kal mas te -
rü le tet nö vel tük pél dá ul a für dõ
meg épí té sé vel és a kör nye zõ er dõ
meg vá sár lá sá val, bel te rü let be vo ná -
sá val. De az zal is, hogy az új el ke -
rü lõ utat épí tünk, ami vel egy részt
a te le pü lés rõl ki ve zet jük a PB-gáz -
te lep for gal mát, csök kent jük az ipar
kö zel sé gé bõl a te le pü lé sen élõ ket
za va ró ter he ket, más részt vi szont
meg kö ze lít he tõ vé tes  szük az úgy -
ne ve zett krump li föl de ket, ezt az
újabb épí té si tel kek ki ala kí tá sá ra al -
kal mas te rü le tet. Ugyan is fo lya ma -
to san ér dek lõd nek az al gyõi tel kek
iránt. Meg gyõ zõ dé sem: mi nél töb -
ben akar nak itt él ni, an nál gaz da -
gabb a te le pü lés! 

– De eh hez mun ka le he tõ ség is kell… 
– A fog lal koz ta tás biz to sí tá sa nem

el sõ sor ban ön kor mány za ti fel adat.

En nek el le né re so kat tet tünk azért,
hogy a leg töb bet ki hoz zuk a te le pü -
lés adott sá ga i ból. Ugyan is Algyõ
fek vé se be ha tá roz za le he tõ sé ge it. A
Ti sza kö zel sé ge, ér té ke i nek meg õr -

zé se, to váb bá a ter mál víz re ala po -
zó és gyógy für dõnk tu risz ti kai vonz -
erõt és mun ka le he tõ sé get je lent. Az
ide be te le pült vál lal ko zá sok szá má -
ra lo gisz ti kai elõny nek is föl fog ha -
tó a 47-es fõ út és az épü lõ M43-as
sztrá da kö zel sé ge. Az ipar te rü le tek
szom széd sá ga ugyan csak elõ nyünk -
re szol gál, hi szen az ipa ri fog lal koz -
ta tás ma gas szin tû, a Ju ra ipa ri park -
ban stra té gi ai je len tõ sé gû vál lal ko -
zá sok dol goz nak. Ugyan ak kor azt is
lát ni kell, hogy az ag ro nó mia fej lesz -
té se fon tos fel adat. És elõ nyök rej -
le nek az együtt mû kö dés ben is.

– A két nagy vá ros kö zé szo ru ló Algyõ
ki vel és mi ért fog hat ös  sze?

– Együtt mû kö dünk a sze ge di kis -
tér ség gel pél dá ul a bel sõ el len õr -
zés, a pe da gó gi ai szak szol gá lat rend -
sze ré ben, vagy Sze ged del az ivó víz
mi nõ sé ge ja ví tá sát szol gá ló prog -
ram ban, a hul la dék gaz dál ko dás te -
rén. A köz igaz ga tás át ala ku lá sá val
egy re na gyobb je len tõ sé ge lesz a
kis tér sé gi, vagy re gi o ná lis együtt -
mû kö dés nek. Eb ben Algyõ nek
egyen ran gú sze rep lõ ként ak kor van
esé lye részt ven ni, ha szín vo na las
in téz mé nye ket mû köd tet, jól kép -
zett szak em be rek kel. Ki kell ak náz -
ni az olyan le he tõ sé get, mint pél dá -
ul a für dõ. Ná lunk Szeged-Baktó,
vagy Petõfitelepi gye re kek is úsz ni
ta nul hat nak. A kö ze li te le pü lé se ken
élõ csa lá dok – pél dá ul az él mény -

für dõ mo nu men ta li tá sát el len sú lyo -
zan dó – az al gyõi Bor bá lá ban a gye -
re kek szá má ra ide á lis kör nye ze tet ta -
lál nak, rá adá sul a mi nõ sé gi szol gál -
ta tást el ér he tõ áron kap ják. Je len -

leg száz nál is több gye rek in gá zik
sze ge di, vá sár he lyi is ko lák ba. Ezt le
le het csök ken te ni, az irányt meg le -
het vál toz tat ni! Sõt: a föl épí ten dõ
tor na csar nok, ál ta lá nos is ko lánk
spe ci á lis pe da gó gi ai prog ram ja, az
öko ló gi á ra hang sú lyos sá ga, a szín -
vo na las ide gen nyelv-ok ta tás vagy
az it te ni ipar ra ala po zó szak kép zés
is le het olyan von zó, hogy ide vonz -
zon gye re ke ket – akár Vá sár hely -
rõl, Sze ged rõl, de még Sándor -
falváról is. Kü lö nö sen ha még
könnyeb ben meg kö ze lít he tõ lesz
Algyõ, mert mond juk si ke rül bur -
ko lat tal el lát ni Sándorfalváig az úgy -
ne ve zett Lé ni át. De e vo nu lat ba il -
lesz ke dik a 47-es jö võ re ese dé kes
meg erõ sí té se és ki szé le sí té se is. Az
ön kor mány zat tá mo ga tá sá val ugyan -
is egy részt meg épül a ke rék pár út
Sze ged irá nyá ba is, más részt az „ola -
jos” és a Tég lás ut cai kör for ga lom
kö zé egy újabb kör for gal mi cso mó -
pon tot ala kí ta nak ki, ami je len tõ sen
nö ve li a Kas tély kert ut ca irá nyá ból
Sze ged re köz le ke dõk biz ton sá gát.
Te hát Sze ged és Hód me zõ vá sár -
hely kö zel sé gét, a Sándorfalvával
ápolt, kö zös múlt ból fa ka dó kap -
cso la to kat is a ja vunk ra for dít hat juk
a jö võt ter vez ve.

– A stra té gia kész, az irány szép. Egy
más al ka lom mal kü lön le het ne rész le tez -
ni a tak ti kai ele me ket, ecse tel ni a meg -
va ló sí tás részleteit… A. H.
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Ülé sez tek a kép vi se lõk
A hi va tal ügy rend jé rõl dön töt tek 

Tíz té má nál is több rõl dön töt tek
az al gyõi ön kor mány za ti kép vi se -
lõk leg utób bi, már ci us 31-i ülé sü -
kön. Az ön kor mány za ti tes tü let
mun ká ját dr. Pi ri Jó zsef pol gár -
mes ter irá nyí tot ta.

Mó do sí tot ták a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó el lá tá sok ról, azok
igény be vé te lé rõl, va la mint a fi ze -
ten dõ té rí té si dí jak ról szó ló ren -
de le tet. Az al gyõi Egye sí tett Szo -
ci á lis In téz mény (va gyis az ESZI)
ve ze tõ jé hez kell elõ ter jesz te ni az
ét ke zés és há zi se gít ség nyúj tás
irán ti ké rel met. Az úgy ne ve zett
otthonközeli el lá tá sok dí ja vál to -
zik. Vál to zás az is, hogy a böl csõ -
dei el lá tás rész le te it ezen túl a gyer -
me kek vé del mé rõl szó ló ren de let
tar tal maz za. A bölcsisek el lá tá sá -
nak té rí té si dí ja 2008 már ci u sa óta
vál to zat lan, de a kép vi se lõk most
úgy dön töt tek: má jus 1-jé tõl na -
pon ta 365 fo rint ba ke rül.

Az al gyõi hul la dék ud var üze -
mel te té sé vel is fog lal koz tak a kép -
vi se lõk. La punk ban kü lön cikk -
ben is rész le tez zük a vál to zás lé -
nye gét, va gyis hogy a hul la dék -

ud vart áp ri lis 30-tól a Gyeviép
Nonprofit Kft. mû köd te ti. Az ön -
kor mány za ti cég az úgy ne ve zett
zöld hul la dék el he lye zé sét kön  nyí -
tõ ap rí tó gé pet vá sá rol. Ar ról is
dön töt tek a kép vi se lõk, hogy a
kom mu ná lis hul la dék el szál lí tá sá -
val a Csong rád Me gyei Te le pü -
lés tisz ta sá gi Kft.-t bíz zák meg.

A pol gár mes te ri hi va tal ügy -
rend jét is na gyí tó alá tet te, né mi -
leg mó do sí tot ta az ön kor mány za -
ti tes tü let. A hi va tal ban 25 köz -
tiszt vi se lõ dol go zik, akik az ügy -
fe le ket hét fõn 8-15, szer dán 8-17,
pén te ken 8-12 óra kö zött fo gad -
ják (de 12-13 óra kö zött ebéd idõt
tar ta nak). A kép vi se lõk meg ha tá -
roz ták a köz tiszt vi se lõk mun ká ja,
tel je sít mé nye ér té ke lé sé nek alap -
ját szol gá ló idei cé lo kat is.

A kul tu rá lis szak em be rek to -
vább kép zé si ter vé nek rög zí té se
mel lett az idei sport és ver seny nap -
tár ról, a test vér te le pü lé sek kel kap -
cso la tos prog ra mok ról is dön tés
szü le tett. Zárt aj tók mö gött 8 té -
ma kör rel fog lal koz tak az al gyõi
ön kor mány za ti kép vi se lõk.

Fo ga dó órák 
a pol gár mes te ri hi va tal ban

Algyõ Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ban (6750, Algyõ, Kas -
tély kert u. 40.) szer dán ként 14-
17 óra kö zött fo ga dó órán vár ják
a pol gá ro kat az ön kor mány zat ve -
ze tõi. 

áp ri lis 7., áp ri lis 21. – dr. Pi ri Jó -
zsef pol gár mes ter. áp ri lis 14., áp -
ri lis 28. – Molnárné Vida Zsu zsan na
al pol gár mes ter vár ja az ér dek lõ dõ -
ket.INFO: Pol gár mes te ri Hi va tal,
T.: 62/517-517, ph@algyo.hu,  

Meg újult az al gyõi hul la dék le ra kó
Áp ri lis 30-ig meg kell szün tet ni
az al gyõi hul la dék ud var ban ta -
lál ha tó ed di gi ál la pot –kötelezte az
ön kor mány za tot az Alsó-Tisza-
Vidéki Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ -
ség a 20/2006. (IV.5.) KvVM ren -
de let 14.§ (4) be kez dé se alap ján.
A hul la dék le ra kó fel szá mo lá sa
már ci us 16-án meg kez dõ dött,
ezen idõ pont után hul la dék el he -
lye zé se a hul la dék le ra kó te rü le -
tén ti los, az il le gá lis hul la dék le -
ra kás el kö ve tõ jé re Algyõ Nagy -

köz ség Jegy zõ je sza bály sér té si el -
já rás ke re té ben bír sá got szab ki.

Hul la dék el he lye zé sé re már ci -
us 16-tól csak a hul la dék ud var -
ban (Kuktor köz) el he lye zett kon -
té ne rek ben, sze lek tív mó don van
le he tõ ség! A hul la dék ud var nyit -
va tar tá si ide je: má jus 1-tõl min -
den nap 06-22 óra kö zött.

To váb bi in for má ció: Algyõ, Pol -
gár mes te ri Hi va tal, Ludányi At ti la,
te le fon szám 62/517-517/129.mellék,
e-mail: ludanyi.muszak@algyo.hu,
hon lap: ph@algyo.hu, www.algyo.hu.

Si ke res sze métszü ret
Már ci us 27-én reg gel, kis sé fá zó -
san, de nagy lel ke se dés sel gyü le -
ke zett a csa pat a táj ház elõtt.

Fel nõt tek és gye re kek, akik sze -
ret nék, ha te le pü lé sünk szebb és
tisz tább len ne, ha dat üzen tek a sok
szét do bált sze mét nek. Saj nos az idén
is si ke rült sok zsá kot meg töl te ni a
gaz dát lan hul la dé kok kal. Hal kan
meg jegy zem, biz tos nem volt je len
a szor gos ko dók kö zött, aki eh hez a
„szép ter més hez” hoz zá já rult! 

A gye re kek és a kü lön bö zõ ci -
vil szer ve ze tek tag jai kö zött év rõl-
év re egy re több se gí te ni aka ró la -
kost is fel fe dez he tünk. Nagy öröm -
mel fo gad juk az ön ként csat la ko -
zó kat. Az is ko lás gye re kek ta ná ri
ve ze tés sel, ki tar tó len dü let tel töl -
tö get ték a zsá ko kat. A Lo vas klub,
a Ter mé szet vé dõ Hor gász egye sü -
let és a szer ve zõ Fa lu vé dõ Egye -

sü let tag jai szin tén meg iz zad tak
sok haj lon gás ban. Mi re vé gez tek
a nagy mun ká val az esõ is sze mer -
kél ni kez dett. 

A táj ház ud va rán a meg fá radt
mun ká so kat. fi nom bab gu lyás és
pa la csin ta vár ta. A tár sa ság jó ked -
vû en fo gyasz tot ta el a meg ér de -
melt ebé det.

Kö szön jük min den részt ve võ -
nek a lel kes mun kát, Ba kó Lász ló -
nak a Ter mé szet vé dõ Hor gász
egye sü let tag já nak a fõ zést, Ba kó
Lászlónénak, Borsosné, Bozóki Ági -
nak, Gál Pálnénak a fi nom pa la csin -
tát. 

Jö võ re új ra, ugyan itt ta lál ko -
zunk, hogy együtt te hes sünk Algyõ
tisz ta sá gá ért!

Kö szö net tel: 
az Al gyõi Fa lu vé dõ Egye sü let 

ve ze tõ sé ge

Méh nyakrák- szû rés Algyõn má jus 3-án
Té rí tés men tes és so ron kí vü li méh -
nyakrák- szû rés re ki ala kí tott mo -
bil szû rõ ál lo más szol gál ta tá sa ve -
he tõ igény be Algyõn. 

A Ma gyar Pos ta ve ze té se úgy
dön tött, hogy a kis te le pü lé se ken
élõ lá nyok, as  szo nyok vé del mé -
ben hely be vi szi a méh nyakrák -
szû rés le he tõ sé gét. Az ide jé ben
fel is mert be teg ség gyó gyít ha tó,
ezért is fon tos, hogy mi nél na -
gyobb szám ban ve gye nek részt a
szû rõ vizs gá la ton!

A szû rõ ál lo más áp ri lis hó nap -
ban is mét út já ra in dult és má jus
3-án (hét fõ) 9.00-tól 17.00 órá ig
Algyõ te le pü lé sen vár ja a lá nyo -
kat, as  szo nyo kat a fa lu ház sza bad -
té ri szín pa dán (6750, Algyõ, Bú -
vár u. 5.).

Kö zös cé lunk, hogy va la men  nyi
25 és 65 év kö zöt ti as  szony idõ ben
tu do mást sze rez hes sen a szû rés
le he tõ sé gé rõl és idõ pont já ról. 

A szû rés tel je sen in gye nes, kér -
jük, hogy a szû ré sen részt ve võk
TAJ kár tyá ju kat hoz zák ma guk -
kal!

To váb bi in for má ció: Ma gyar
Pos ta, Saliga Józsefné, mo bil:
06/30/771-8171, fax: (1) 288-1570,
ema il: saliga.jozsefne2@posta.hu;
to váb bá: Bereczné Láz ár Nó ra
köz ok ta tá si, if jú sá gi és sport re fe -
rens, Algyõ Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal,
te le fon szám: 62/517-517/132,
nora.kozoktatas@algyo.hu,
www.algyo.hu.

Nyes ni, ápol ni kell a fá kat, bok ro kat
A köz te rü let el len õr zé se kor meg ál -
la pí tot tam, hogy aka dá lyoz zák az
út ke resz te zõ dé sek nél a sza bad ki lá -
tást és a gya lo gos köz le ke dést a jár -
dán az al gyõi in gat la nok elõt ti fák,
bok rok, sö vé nyek ágai. Algyõ Nagy -
köz ség Kép vi se lõ Tes tü le te a
37/1998. (XII.28.) szá mú ön kor -
mány za ti ren de le te a köz tisz ta ság ról
sza bá lyoz za a fák, bok rok, sö vé nyek
nye sé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.

Ki vo nat a ren de let bõl: „7.§
1/c.bek.: Az in gat lan és a köz út kö -
zöt ti ré szen a fák, bok rok, sö vé -
nyek nye sé sét, ápo lá sát rend sze -

re sen úgy kell el vé gez ni, hogy azok
a jár dán, és az úton a gya lo gos- és
jár mû köz le ke dést ne za var ja, az
elekt ro mos lég ve ze ték hez ne ér -
hes se nek”. Ké rem az in gat lan tu -
laj do no so kat, hogy a fák, bok rok,
sö vé nyek nye sé sét, ápo lá sát a ren -
de let ben rög zí tett mó don áp ri lis
30-ig el vé gez ni szí ves ked je nek. A
mun ká la tok el vég zé sé nek el len õr -
zé se fo lya ma to san tör té nik.

A mun ká la tok el vég zé sét elõ re
is kö szö nöm. 

Mol nár La jos
köz te rü let-fel ügye lõ
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EGYE SÍ TETT SZO CI Á LIS IN TÉZ MÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PI AC TÉR. 17, Tel.: 267-048 IN TÉZ MÉNY VE ZE TÕ: JANKOVICSNÉ VE RES KA TA LIN

BÓ BI TA BÖL CSÕ DE IDÕ SEK NAP KÖ ZI OTT HO NA GYER MEK JÓ LÉ TI VÉ DÕ NÕI SZOL GÁ LAT
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15. 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17. ÉS CSA LÁD SE GÍ TÕ SZOL GÁ LAT 6750 ALGYÕ,
TEL.: 517-368 TEL.: 267-048, ÜGYELET: 06-20-55-48-612 6750 ALGYÕ, PAC TÉR. EGÉSZSÉGHÁZ U. 42.
VE ZE TÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KOR NÉ LIA KLUBVEZETÕ: KOVÁCSNÉ LOSONCZ MAG DOL NA TEL.: 267-866 TEL.: 267-234

Té rí té si díj be fi ze tés: áp ri lis
13.(kedd).

*
Nyil vá nos je lent ke zé si nap a böl -
csõ dé ben: áp ri lis 13-án. Elõ re le -
het je lent kez ni a 2010-2011 és
2011-2012-es ne ve lé si év re Gyöm -
bér Kor né lia szak mai ve ze tõ nél.
Sze re tet tel vár juk a szü lõ ket.

*
Áp ri lis 21.: A Böl csõ dék Nap ja.
Eb bõl az al ka lom ból a Bó bi ta Böl -
csõ de nyílt na pot szer vez a le en -
dõ böl csõ dé sek szü lei ré szé re.
Amit kí ná lunk ezen a na pon:

A böl csõ de épü le té nek be mu ta -
tá sa.
Rö vid tá jé koz ta tó az in téz mény rõl.
Kós to ló-a szü lõk meg kós tol hat -
nak né hány étel fi nom sá got,
ame lyek rend sze re sen sze re pel -
nek a böl csõ de ét lap ján.
Be te kin tés a böl csõ dei cso por -
tok éle té be-ve tí tés.

A ren dez vény 16.00 óra kor kez dõ -
dik. Sze re tet tel vár juk a ked ves
szü lõ ket!

*
A böl csõ de min den dol go zó ja Kel -
le mes Hús vé ti Ün ne pe ket Kí ván!

Böl csõ dei hír cso kor 

Az al gyõi Szi vár vány óvo dá ban az
ét ke zé si dí jak be fi ze té sé nek idõ -
pont jai:

áp ri lis 8.(csütörtök)
má jus 5.(szerda) 
jú ni us 2.(szerda)

Be fi ze tés az óvo dá ban

Kér jük a Ked ves Szü lõ ket, hogy
gyer me ke ink kör nye zet tu da tos ma -
ga tar tá sá nak ki ala kí tá sa ér de ké ben,
a  kö zös pa pír gyûj té si ak ci ónk ba
szí ves ked je nek be kap cso lód ni. Az
ott hon fe les le ges sé vált pa pí ro kat,

új sá go kat áp ri lis 12-13-14-én 17
órá ig szí ves ked je nek az óvo dá ba
el hoz ni. A be vé tel lel a gyer mek na -
pi prog ram ja in kat sze ret nénk szí -
ne seb bé vi dá mab bá va rá zsol ni. 

Óvó né nik

Ta va szi pa pír szü ret

A Fi a tal Mû vé sze ti Is ko lák Ze nei
ver se nyén, me lyet feb ru ár 20-án
a Ka ro li na Gim ná zi um ban ren -
dez tek meg, Vá gó An gé la 3. osz tá -
lyos zon go ris ta nö ven dék di csé -
ret ben, Szûcs Lil la 5. osz tá lyos zon -
go ris ta nö ven dék ki emelt di csé -
ret ben ré sze sült.

*
Már ci us 3-án zaj lott Szen te sen a
Csong rád me gyei Kor társ ze nei Ta -
lál ko zó, ahol Szûcs Lil la és Vá gó An -
gé la a Pro Musica Ze ne is ko la nö ven -
dé kei „Ki vá ló Mi nõ sí tést” sze rez tek.

Már ci us 19-én a Deszki Ma ros
Men ti Fesz ti vá lon is ko lánk két nö -
ven dé ke vett részt: Vá gó An gé la és
Szûcs Lil la szó ló hang szer és ka ma -
ra ze ne ka te gó ri á ban.

*
A Ta nár-di ák kon cer tet már ci us
25-én ren dez ték meg a PRO
MUSICA Ze ne is ko la ka ma ra ter -
mé ben (Sze ged, Fõ fa sor 68.), ahol
is ko lánk ta ná rai és nö ven dé kei
lép tek fel.

Dr. Zomboriné Ger gely Klá ra

Ze nei hír cso kor

Méhnyakrák el le ni prog ram in -
dult Algyõn. A nagy köz ség ön kor -
mány za ta – he lyi kez de mé nye zés
alap ján – vé dõ ol tá si prog ra mot
in dí tott a méhnyakrák meg elõ zé -
sé re 2009-ben. En nek ke re té ben
az al gyõi ál lan dó la kó he lyû, 12.
élet évü ket be töl tõ lá nyok szá má -
ra té rí tés men te sen biz to sí tot ta a
3 ol tá si so ro za tot. 

A hu mán papillóma-vírus (HPV)
okoz ta méhnyakrákban na pon ta
több mint 650 nõ hal meg a vi lá -
gon. Vi lág mé re tek ben a méhnyak -
rák a nõk rák ha lá lo zá sá nak 2. leg -
gya ko ribb oka! A vak ci na csak nem
100 szá za lé kos ha té kony sá gú, a
szak mai aján lá sok alap ján a cél cso -
port a 9-13 éves kor osz tály. A
méhnyakrák a vár ha tó élet tar ta -
mot mint egy 26 év vel rö vi dí ti meg
és az ak tív ko rú nõ ket sújt ja med -
dõ sé get vagy ha lált okoz va.

Az érin tet tek írás be li nyi lat ko -
zat té te lét kö ve tõ en a ta va lyi év -
ben 15 al gyõi kis lány kér te és kap -
ta meg a hu mán papillóma-vírus
(HPV) el le ni vé dõ ol tást, mely nek

tel jes költ sé gét – a 180/2009.
(IX.30.) Kt. ha tá ro zat ér tel mé ben
– Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ-
tes tü le te a 2009. évi költ ség ve tés
ter hé re biz to sí tot ta. A fe jen ként
100.000 fo rint ér té kû, a szü lõk
szá má ra in gye nes biz to sí tott vé -
dõ ol tás sal egy fon tos la kos sá gi
egész ség prog ram vet te kez de tét.
A te le pü lé si egész ség terv fe lül vizs -
gá la tá val, ak tu a li zá lá sá val, a la -
kos ság egyes kor cso port jai ré szé -
re fel ál lí tott spe ci á lis szak mai
egész ség ügyi prog ra mok ke re té -
vel hos  szú tá vú cél a la kos sá gi
egész ség meg õr zés.

A prog ram a 2010-es esz ten dõ -
ben is foly ta tó dik: a 42/2010.
(II.24.) Kt. ha tá ro zat ér tel mé ben
a nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
a 2010. év ben is tá mo gat ja a HPV
okoz ta be teg sé gek vé dõ ol tá sá nak
té rí tés men te sen tör té nõ be ada tá sát
a már ko ráb ban el fo ga dott fel té te -
lek sze rint. Így a na pok ban pos tai
úton lesz nek meg ke res ve nyi lat ko -
zat té tel re az érin tett szü lõk.  

Dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

Idén is foly ta tó dik az al gyõi méhnyakrák-program

Fel hív juk a Ked ves Szü lõk fi gyel -
mét, hogy a 2010/2011.-es  óvo -
dai ne ve lé si év re tör té nõ be irat ko -
zás ide je:

2010. áp ri lis 26 (hétfõ) és áp -
ri lis 27. (kedd) 8–17 óra.

Az óvo dai be irat ko zás hoz az
aláb bi do ku men tu mok szük sé ge -
sek: a gyer mek szü le té si anya köny -

vi ki vo na ta, az óvo dai érett ség rõl
szó ló or vo si iga zo lás, a szü lõ sze -
mé lyi iga zol vá nya, va la mint a gyer -
mek ol tá si kis köny ve.

Bõ vebb in for má ció kér he tõ:
SZI VÁR VÁNY ÓVO DA 6750.
Algyõ, Kas tély kert u. 17.

T: 62/517-194 e-mail: szivar-
vanyovi@vnet.hu

Óvo dai be irat ko zás

A Szi vár vány Óvo da gyer me kei és
dol go zói  kö szö ne tet mon da nak mind -
azok nak akik a  tá mo ga tó je gyek vá -
sár lá sá val hoz zá já rul tak  a Bol dog
Gyer mek kor ala pít vány  be vé tel éhez. 

Így eb ben az év ben is le he tõ ség
nyí lik ud va ri já té kok vá sár lá sá ra,
még több és újabb ké pes ség fej -
lesz tõ já ték esz kö zök bõl vá laszt hat -

nak majd a gyer me kek. Kö szön -
jük az ügyes ke zû anyu kák nak,
nagy ma má nak, hogy se gí tet tek a
fel lé põ ru hák és a de ko rá ció el ké -
szí té sé ben. Kö szö net a fa lu ház ve -
ze tõ jé nek, Bene Zol tán nak, Lele
Istvánné Eri ká nak és mun ka tár sa -
i nak, és  Ola jos Gyu ri nak, a szín vo -
na las hang tech ni ká ért.

Kö szö net a tá mo ga tó ink nak!

Már ci us 12-én ven dé ge ink vol tak
az al gyõi ál ta lá nos is ko la al só ta -
go za tos di ák jai. Ger gely nap ja al -
kal má ból is ko lá ba hí vo ga tó né pi
szo ká so kat ele ve ní tet tek fel a gyer -
me kek. Be mu tat ták, ho gyan to bo -
roz ták a kü lön bö zõ rig mu sok kal a
ré gi idõk ben ezen a na pon  a ta -
nul ni vá gyó kis di á ko kat, és ado -

má nyo kat gyûj töt tek ta ná ra ik, és
az is ko la fenn tar tá sá ra. Az is ko lá -
ba ké szü lõ nagy cso por to sa ink, és
az óvó né nik is nagy öröm mel fo -
gad ták a ked ves kis mû sort, mely -
nek han gu la tát az al gyõi ci te ra ze -
ne kar két lel kes tag ja, Sü li Ti bor,
és Gál Ti bor a ci te ra hang ja i val va -
rá zsol ták él mény sze rû vé.

Ger gelyjá rás az óvo dá ban
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Az utób bi évek ben be épül tek a
min den nap ja ink ba a pá lyá za tok.
Egy kö zös ség fej lõ dé sé hez ma már
hoz zá tar to zik, hogy tag jai pá lyáz -
za nak, és az új pro jek tek meg va -
ló sí tá sá val emel jék a ne ve lõ ok ta -
tó mun ka szín vo na lát. Ezt tet tük
mi is és si ke re sen pá lyáz tunk
2008.ban. A pá lyá zat meg nye ré -
se nagy örö met je len tett szá munk -
ra. Ez a prog ram cso mag az Óvo -
dai ne ve lés or szá gos alap prog ram -
já nak szel le mi sé gé ben ké szült (ez
biz to sít ja, hogy az óvo dák He lyi
Ne ve lé si Prog ram ja i hoz il leszt he -
tõk, beépíthetõk.)Ugyanakkor a
prog ram cso ma got a XXI. Szá zad
szel le mi sé gé nek meg fe le lõ en a
kom pe ten cia, mint köz pon ti ka te -
gó ria hat ja át. 

A Kom pe ten cia fej lesz tõ Óvo -
dai Prog ram cso ma got  be épít jük
a He lyi óvo dai Ne ve lé si prog ra -
munk ba bõ vít ve ez ál tal a ké pes -
ség fej lesz tés tár há zá nak le he tõ sé -
ge it. Az új ki hí vá sok, cé lok meg -
va ló sí tá sá val, ne ve lõ tes tü le tünk
mód szer ta ni kul tú rá já nak meg -
úju lá sá ra is le he tõ ség nyí lik. 

A Kom pe ten cia kész ség és ké -
pes ség fej lesz tõ fej lesz tõ Óvo dai
prog ram cso mag: 

a négy õs elem :Tûz, -Víz, -Föld,

–Levegõ ne vé vel szim bo li zált fej -
lesz té si té ma ja vas la to kat se gít fel -
dol goz ni.

Eb ben az idõ szak ban a Víz té ma -
kör rel is mer ked nek a gye re kek. 

2010.Március 11.-én a bor dá -
nyi óvo da pe da gó gu sok e té ma kör
fel dol go zá sát lát hat ták, cso port -
ja ink ban ahol új öt le te ket és szak -
mai ta pasz ta la to kat gyûjt het tek.

A TÁMOP 3.1.4 pá lyá zat ke re -
te in be lül az aláb bi be mu ta tó fog -
lal ko zá so kat lát hat ják az ér dek lõ -
dõk óvo dánk ban:

2010. már ci us 17–18. Té ma:
VÍZ. 2. „Víz ben élõ ál la tok”

2010. már ci us 24. Té ma: VÍZ.
8. „Dí szes kö vek”

2010. áp ri lis 1. Té ma: VÍZ. 7.
„Víz par ton, víz ben élõ ál la tok”

2010. áp ri lis 20. Té ma: FÖLD
7. „Csa lád tag ok, anyák na pi ké szü -
lõ dés” 

Szak mai be mu ta tók
Bor dá nyi óvo da pe da gó gu sok Algyõn

ÁP RI LIS

10. Te re pi tú ra: Pé te ri-tó,
Mórahalmi Nagyszéksós-tó
Gyü le ke zõ: 8.00 Fe hér is ko la.

13. 13.00 Óvo da-is ko la át me net –
szak mai kon zul tá ció a Sár ga
is ko lá ban a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2008-0049 pá lyá zat ke -
re te in be lül.

16. 14.00 Ke rék pár tú ra az al gyõi
Or fe usz ál lat men hely re al só -
sok nak.
15.00 Ke rék pár tú ra az al gyõi
Or fe usz ál lat men hely re fel sõ -
sök nek.

19. 11.00 Elõ adás: Al bert And rás:
Ter mé sze ti fo tók be mu ta tá sa
a Kis kun sá gi Nem ze ti Park ról
al só sok nak, 
13.00 fel sõ sök nek.

20 12.00 Fil har mó nia hang ver -
seny a fa lu ház ban.

20. 14.30 A sze ge di Rend õr ka pi -
tány ság ál tal szer ve zett elõ -
adás Sze ge den.

21. 12.00 FÓ RUM a Fa lu ház ban.
22. Víz Vi lág nap já tól a Föld Nap -

já ig tar tó ren dez vény so ro zat
zá ró nap ja; ki ál lí tás ké szí té se.

22. Te re pi tú ra Fe hér tó ra a
KEOP-6.1.0/B-2008-0022 pá -
lyá zat ke re te in be lül.

23. Dél-al föl di Zöld Di ák par la -
ment II. ülé se Csong rá don.

23. Kis tér sé gi ter mé szet is me re ti
ve tél ke dõ 5–6. év fo lyam ré -
szé re Csong rá don.

23. 17.00 La kos sá gi elõ adás a Fa -
lu ház ban a KEOP-6.1.0/B-
2008-0022 pá lyá zat ke re te in
be lül a Köz le ke dés té ma kör -
ben és a Köz mû vek té ma kör -
ben .

24. A sze ge di Rend õr ka pi tány ság
ál tal szer ve zett prog ra mok zá -
ró nap ja.

26–28. Tan tes tü le ti to vább kép zés
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-
0049 pá lyá zat ke re te in be -
lül: 26-án 9.00–17.00, 27-
én 13.00–18.00 és 28-án
13.00–18.00.

26. Ta ní tás nél kü li mun ka nap –
to vább kép zé si nap.

29. 10.00 Par lag fû pro jekt – tan -
órai fog lal ko zás, kon zul tá ció
és szak mai ta nács ko zás a KÖR -
LÁNC Or szá gos Egye sü let
szak em be re i vel a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2008-0049 pá lyá -
zat ke re te in be lül.

27–30. Pa pír gyûj tés
30-ig Há rom ne gyed évi ér té -
ke lé sek el ké szí té se.

30. 14.00 Ál lat ki ál lí tás a nap kö zi -
ben; nap kö zis pro jekt zá ró.

30. 8.00 Al gyõi Zöld Di ák par la -
ment a Pol gár mes te ri Hi va tal
dísz ter mé ben. Ki rán du lás a
do rozs mai szél ma lom hoz.
14.30 Nap ele mek, víz tisz tí tó
be ren de zé sek be mu ta tá sa.

30 13.00 Vá ro si ke rék pá ros is ko -
la ku pa Sze ge den.

MÁ JUS

5. 7.00–17.00 Ebéd be fi ze tés má -
jus hó nap ra (18 nap).

6. 8.00–12.00
7. 9.00–13.00 Me gyei Ter mé szet -

is me re ti ve tél ke dõ a Fa lu ház -
ban 2–4. év fo lyam ok ré szé re.
Ta ní tá si he tek már ci us-áp ri lis
hó nap ban: 

áp ri lis 12–16. B hét 
áp ri lis 19–23. A hét
áp ri lis 26–30. B hét 
má jus 3–7. A hét
má jus 10–14. B hét 

Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján az Interneten is

Is ko lai ha tár idõ nap tár

El jött az adó be val lás ok ide je. Idén
is le he tõ ség nyí lik min den ki nek adó -
ja 1%-ának fel aján lá sá ra. Kér jük, ha
úgy ér zi, sze ret né is ko lánk ala pít vá -
nyá nak és ezen be lül ta nu ló ink hely -
ze té nek job bí tá sát, ren del ke zõ nyi -
lat ko za tán a kö vet ke zõ ket ad ja meg: 

Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la Ala pít -
vány adó szám: 18457177-1-06.

Az 1% fel aján lá sa nem ke rül
sem mi be, nem ké pez plusz ki adást,
de na gyon so kat se gít het az Ala -
pít vány mun ká já ban!

Kö szö net tel, az is ko la ta nu lói

SZJA 1%

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um és a Du na Mú ze um „A
Víz Vi lág nap ja 2010” al kal má ból
szer ve zett pá lyá za ton az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la négy di ák ja in dult.

A „Tisz ta vi zet az egész sé ges vi -
lá gért!” szá mí tó gé pes gra fi ka pá -
lyá za ton Yilmazcan An dor 8.a osz -
tá lyos ta nu ló or szá gos I. he lye zést
ért el, Kotogán Sán dor 7.a osz tá -
lyos ta nu ló or szá gos III. he lye zett
lett, fel ké szí tõ ta ná ruk: Kakuszi
Il di kó. Ezen a pá lyá za ton Sajdik
Fe renc a Víz kör for gá sa és a Táp -
lá lék lánc cí mû ka ri ka tú rá ját egyé -
ni mó don ala kí tot ták át, egé szí -

tet ték ki a fo lya ma tot ve szé lyez te -
tõ, szen  nye zõ for rá sok kal, il let ve
azok kal a le he tõ sé gek kel, amely  -
lyel meg óv ha tó ez a tö ré keny
rend szer. 

Már ci us 22-én a Pé csett meg -
ren de zés re ke rült or szá gos Víz Vi -
lág na pi ün nep sé gen ve het te át a
dí ját An dor és Sán dor. Az ok le vél
mel lett di á kok ér té kes aján dé ko -
kat is kap tak (szá mí tó gé pes ege ret,
fül hall ga tót, ké pes en cik lo pé di át,
köny vet, map pát fü zet tel, tol lat). 

A „Tisz ta vi zet az egész sé ges vi -
lá gért!” Ter vezz óri ás pla ká tot! el -
ne ve zé sû pá lyá za ton Bodó Má té 5.a
osz tá lyos ta nu ló raj zá val I. he lye -
zést ért el; fel ké szí tõ ta ná ra:
Huszkáné Né meth Csil la. 

A „Tisz ta vi zet az egész sé ges vi -
lá gért!” Ter vezz óri ás pla ká tot! el -
ne ve zé sû pá lyá za ton Bodó Zol tán
8.b osz tá lyos ta nu ló szá mí tó gé pes
gra fi ká já val kü lön díj ban ré sze sült;
fel ké szí tõ ta ná ra: Kakuszi Il di kó.

Kakuszi Il di kó
szá mí tás tech ni ka ta nár

Újabb or szá gos fel sõs si ker

Bodó Má té raj za 

Algyõn, a Bar tók Bé la ut cá ban 
2 szo bás, klí más la kás al bér lõ nek ki adó.

Ér dek lõd ni: 06-30/2398948
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A gyer mek vé del mi tör vény ér tel -
mé ben a gyer mek jó lé ti szol gá la -
tok nak min den év ta va szán ta nács -
ko zást kell szer vez ni ük, ahol a jel -
zõ rend szer tag jai át fo gó an ér té -
ke lik éves mû kö dé sü ket, át te kin -
tik a te le pü lés gyer mek jó lé ti alap -
el lá tá sá nak va la men  nyi for má ját,
és szük ség sze rint ja vas la tot tesz -
nek mû kö dé sük ja ví tá sá ra.

A szü lõk, a gyer me kek, a pe da -
gó gu sok és a gyer mek vé de lem -
ben te vé keny ke dõk kö zöt ti szo ro -
sabb kap cso lat tar tás ra len ne szük -
ség, to váb bá nem utol só sor ban,
a csa lád sze re pé nek erõ sí té sé re –
fo gal ma zó dott meg – töb bek kö -
zött – azon a ta nács ko zá son, me -
lyet a Gyer mek jó lé ti és Csa lád se -
gí tõ Szol gá lat nál tar tot tak már ci -
us 17-én.

A 2009. évi gyer mek vé del mi te -
vé keny ség rõl szó ló be szá mo ló után
je len lé võk hoz zá szó lá sa ik ban saj -
nál ko zá su kat fe jez ték ki, hogy a
leg utób bi ta lál ko zá suk óta e te rü -
le ten cse kély ja vu lás mu tat ko zik,
ami nem azt je len ti, hogy ros  szul
vé gez nék dol gu kat, ha nem leg in -
kább a kör nye ze tünk ben vég be -
me nõ, zaj ló, egy re mé lyü lõ vál -
ság ra ve zet he tõ vis  sza. El sõ sor ban
in nen ere dez tet he tõk mind azon
prob lé mák, me lyek fo lya ma tos el -
fog lalt sá got „biz to sí ta nak” a gyer -
mek- és if jú ság-, va la mint csa lád -
vé del mi mun ka tár sak nak, ön kén -
te sek nek, a ha tó sá gok, ci vil szer -
ve ze tek kép vi se lõ i nek egy aránt. 

A ta nács ko zá son az em be ri fe -
le lõs ség re, hoz zá ál lás ra hív ták fel
a fi gyel met. Hi á ba a szer ve zett,
irá nyí tott se gít ség nyúj tás, ha ma -
ga az egyén nem pró bál meg ten -
ni kö rül mé nye i nek ja ví tá sa ér de -

ké ben, sõt kör nye ze té re sem vi -
gyáz, in kább el ha nya gol ja azt. (pél -
dá ul az al gyõi Ti sza part sze me -
tes, ko szos; a köz vet len la kó kör -
nye ze tek is sok kí ván ni va lót hagy -

nak ma guk után) Az Al gyõi Fa lu -
vé dõ Egye sü let – a köz te rü le tek
meg tisz tí tá sa ér de ké ben – az idén
is meg szer ve zi a sze mét szü re tet.
Fel ve tõ dött, hogy eb be a ta va szi
nagy ta ka rí tás ba a szü lõ ket is von -
ják be, ne csak a gye re ke ket. A
kör nye zet tu da tos szem lé let ki ala -
kí tá sá ban – bár mi lyen fur csán is
hang zik – a gyer me kek sze re pe,
ha tá sa a szü lõk re na gyobb le het,
mint for dít va. A gyer me kek vé le -
mé nyét is ki kér ve kel le ne új és ér -
de kes do log gal pró bál koz ni. Sú -
lyos, de igaz gon do lat, hogy az el -
múlt 20 év ben fel nõtt egy jö võ -
kép nél kü li ge ne rá ció, mun ka nél -
kü li szü lõk kel, ál lan dó meg él he -
té si gon dok kal küsz köd ve, nél kü -
lö zés ben.

Ja vas lat ként hang zott el, hogy
prog ra mo kat kel le ne biz to sí ta ni

a 14–18 éves fi a ta lok nak, hogy ne
a disz kó ban és kocs mák ban ta lál -
koz za nak, mert itt egy részt az al -
ko ho liz mus ve szé lyé nek van nak
ki té ve, más részt az éj sza kai csa -

tan go lás mi att még szám ta lan ve -
szély nek.

Tar tal mas idõ töl té si al ter na tí -
va ként vég re meg kel le ne nyit ni
az Internetkávézót, mi vel na gyon
sok ház tar tás ban van ugyan szá mí -
tó gép, de az Internet már csak ke -
vés hely re van be köt ve. Ha más te -
le pü lé sen a 12–16 év kö zöt ti kor -
osz tályt be csa lo gat ta, itt is meg -
ér ne egy pró bát.

Más vé le mény sze rint pe dig a
sport kez de mé nye zé se ket kel le ne
in kább nép sze rû sí te ni. Tu do má -
sul kell ven ni, meg vál toz tak a sza -
bad idõs szo ká sok.

Je len lé võ in téz mé nyi kép vi se -
lõk egy ön te tû vé le mé nye, hogy
na gyon ne héz a szü lõ ket be von ni
a prog ra mok ba. (Nem tud ni mi
az oka, hogy 270 szü lõ bõl, a szá -
muk ra szer ve zett tré nin gen 12-en

vet tek részt.) Tu do má sul kel le ne
ven ni, hogy az in téz mé nyi ne ve -
lés, ta ní tás nem he lyet te sít he ti a
szü lõi gon dos ko dást. Saj nos ma
már nincs szü lõi pél da a gyer me -
kek elõtt, a fent em lí tett gaz da sá -
gi kör nye zet ben ki ala kult mun ka -
nél kü li ség mi att. So kan el men nek
kül föld re mun kát ke res ni. Eze ket
a fo lya ma to kat mak ro gaz da sá gi
szin ten nem, de he lyi ön kor mány -
za ti ren de le tek kel, ci vil kez de mé -
nye zé sek fel ka ro lá sá val be fo lyá -
sol hat juk oly mó don, hogy a ki lá -
tás ta lan hely zet ben lé võ csa lá dok -
nak ap ró se gít sé gek kel ugyan, de
ez ál tal re ményt ad ha tunk élet kö -
rül mé nye ik job bá té te lé re.

Vis  sza té rõ gon do lat ként me rült
fel rend re, az if jú ság vi sel ke dé se
kü lön bö zõ élet hely ze tek ben (is -
ko lá ban, sza bad idõs te vé keny ség
köz ben, csa lád ban, ba rá tok kö zött
stb.). Rend kí vül sza ba do sak, tisz -
te let le nek. Ezek a „tü ne tek” is mét
a szü lõi fe le lõs ség kér dé sét ve tik
föl, an nak is egyik leg sú lyo sabb
vál to za tát, az ér zel mi el ha nya go -
lást. (Ez iga zán nem pénz kér dé -
se, csak egy kis fi gye lem, sze re tet,
tö rõ dés)  Sok eset ben meg sem
hall gat ják gye re ke i ket a szü lõk,
ho lott sok szor már csak ez is elég
len ne, se gí te ne. 

A gré mi um mun ká ját nagy ban
se gí te né Algyõ if jú sá gi te le pü lé si
stra té gi á ja, mely nek ki dol go zá sa
az el kö vet ke zen dõ idõ szak egyik
fel ada ta kell, hogy le gyen.  

A ta nács ko zás vé gén ezt is rög -
zí tet ték, to váb bá azo kat a pon to -
kat, ja vas la to kat, me lyek meg va -
ló su lá sa ese tén ezt a na gyon ne -
héz mun kát iga zán ha té kon  nyá
te he tik a jö võ ben. H.G.

A jö võ irán ti fe le lõs ség je gyé ben Gyer mek vé del mi Ta nács ko zás Algyõn 

A 8. for du ló
ered mé nyei (2010. 03. 21. )
Algyõ - Üllés 1,5–3,5
Sí pos Kál mán - Nagy Zol tán 1–0
Grószpéter Zol tán - Ba logh 
Fe renc 0,5–0,5
Gonda And rás - Kurucsai And rás 0–1
Dr. Gonda Já nos - Gá bor Gé za 0–1
Sza bó Dá ni el - Rácz Gá bor 0–1

Szatymaz-Mórahalom 2.5–2.5
ifj. Filep Miklós-Molnár Je nõ 1–0
id. Filep Miklós-Tumbász Pé ter 0–1
Jurasits Mik lós-An tal Mi hály
0.5–0.5
Vajsenbek Péter-Kois Já nos 1–0
ÁbrahámLászló-Újházi Ádám 0–1

A 3. for du ló ból 
el ma radt mér kõ zés
Mórahalom-Szatymaz 3.5–1.5
Mol nár Je nõ-ifj. Filep Mik lós
0.5–0.5
Tumbász Péter-id.Filep Mik lós 1–0
An tal Mihály-Jurasits Mik lós 1–0
Kois János-Vajsenbek Pé ter 0–1
Új há zi Ádám-Áb ra hám Lász ló 1-0
Sza bad na pos csa pat: Ti sza-par ti
Sakk Is ko la

A 9. for du ló
pá ro sí tá sa (2010. 04. 11.)
Üllés - Szatymaz
Mórahalom - Ti sza-par ti
Sza bad na pos csa pat: Algyõ

A Csong rád Me gyei Ama tõr Sakk baj nok ság 

Sport ma já lis ra vár ják a szer ve zõk
a mo zog ni sze re tõ al gyõ i e ket a
Sport köz pont ba és a Bor bá la Für -
dõ strand röp lab da pályájájára –
má jus 2-án (va sár nap) 9 órától

A ter ve zett prog ra mok: 
FU TÁS
LABDARÚGÁS (ovis, gye rek,

ifi, fel nõtt);
Szer ve zõ: Por tö rõ La jos (+36-

30/511-08-14). Fel nõtt , ifi csa pa -
tok: 7+2fõ je lent ke zé sét vár juk.

KÉ ZI LAB DA
EGYÉB LAB DA JÁ TÉK OK
SOK-SOK MEG LE PE TÉS!

STRAND RÖP LAB DA
Má jus 2-án (va sár nap) 9 órá tól

STRAND RÖP LAB DA BAJ NOK -
SÁG lesz a Bor bá la Für dõ strand -
röp lab da pá lyá ján. 4 fõs (+ cse -
re já té ko sok) csa pa tok je lent kez -
het nek. 

A ne ve zé si ha tár idõ: áp ri lis 29.
(csü tör tök) 18 óra.

Ér dek lõd ni: a +36-30/ 336-98-
53 te le fon szá mon Magosi Krisz ti -
ná nál le het.

Min den ér dek lõ dõt sok sze re tet tel
vár nak a szer ve zõk! 

„Egy ki csi moz gás sen ki nek sem árt!”
Te le pü lé si sport ma já lis ki csik nek és na gyok nak
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Az idei már ci us 15-i al gyõi ün nep -
ség szó no ka az Algyõrõl el szár ma -
zott Csernus Sán dor tör té nész, a
Sze ge di Tu do mány egye tem Böl -
csé szet tu do má nyi Ka ra dé kán ja
volt. Beszédét alább teljes terjede -
lmében közöljük.

„Tisz telt Pol gár mes ter Úr, Tisz -
telt Ün nep lõ Kö zön ség, Tisz telt
Höl gye im és Ura im,  Ked ves Al -
gyõ i ek!

Min de nek elõtt nagy tisz te let tel
és sze re tet tel kö szön töm Önö ket a
nem zet ün ne pé nek al kal má ból, s
ez úton is sze ret ném Önök nek
meg kö szön ni, hogy el jöt tek, és kö -
zö sen ün ne pel nek ve lünk.

Egy év vel ez elõtt, ami kor az a
meg tisz tel te tés ért, hogy szól hat -
tam Önök höz, az ün ne pi al ka lom
emel ke dett sé gét ar ra hasz nál tam
föl, hogy vis  sza te kint sek ar ra, ami
160 esz ten dõ vel az elõtt, a már ci -
u si for ra da lom el sõ év for du ló ján
tör tént az or szág ban, s igye kez tem
meg idéz ni an nak han gu la tát is,
hogy mi tör tént ak kor szû kebb pát -
ri ánk ban, s hogy mi vel fog la la tos -
kod tak az al gyõ i ek.  Ab ból lát hat -
tuk, ér zé kel het tük, hogy mi lye nek
egy ön ma gá ra rá ta lált és a sza bad -
sá gá ért küz dõ or szág és nem zet
hét köz nap jai. 

Egy év re rá a leg több he lyen az
eu fó ria már a múl té volt, ná lunk
pe dig Pest-Bu da for ra dal ma a ma -
gyar nép sza bad ság har cá vá lett.
1848 már ci u sá nak má so dik év for -
du ló ja ha zán kat tra gi kus hely zet -
ben ta lál ta. Száz hat van év vel ez -
elõtt a ha tal mas ál do za tok árán
meg ví vott gyõz tes csa ták, a sza -
bad ság és füg get len ség igé ze té ben
élõ – és egy mél tó ság tel jes, jobb
élet re mé nyé ben bi za ko dó – ma -
gyar nép már a ki áb rán dult ság, a
meg tor lás és a pas  szív el len ál lás
lég kör ében élt. Volt, aki to vább re -
mény ke dett és szer vez ke dett: be -
lül, ön te vé ke nyen, kí vül rõl, a ma -
gyar emig rá ció meg bí zá sá ból,
újabb fegy ve res fel ke lés re mé nyé -
ben, de vol tak olya nok is, mint Te -
le ki Blan ka vagy ép pen Leöwey
Klá ra, aki ket azért súj tott 5-10 éves
vár fog ság gal az ön kény, mert a
gyer me kek ha za fi as ne ve lé sé ben
lát ták az iga zi el len ál lás le he tõ sé -
gét, va gyis egy új sza bad ság el jö -
ve tel ének zá lo gát. 

Ha a for ra da lom és a sza bad -
ság harc hõ sö ket és pél da ké pe ket
te rem tett, ak kor most lát hat juk,
hogy ugyan ezt tet te az el nyo más
idõ sza ka is: nem ze ti at ti tûd dé vált
az a fa lu si kör nye zet ben gyak ran

hal lott „hety ke ku ru cos” mon dás,
mely sze rint „nem az a le gény, aki
ad ja, ha nem aki áll ja”.

Úgy tûnt, hogy az egész ma gyar
po li ti kai elit vesz tett. Mind egyik
más képp, de fáj dal ma san. Ma gyar
– s a for ra da lom kap csán nem csak
ma gya rok – ha nem al kal ma sint a
ve lük har co ló len gye lek, hor vá tok,
szer bek, oszt rá kok, né me tek, ör -
mé nyek – ál tal meg élt sors tí pu sok
kap cso lód tak ne vek hez: Pe tõ fi re
a csa ta tér, Bat thyá ny La jos mi nisz -
ter el nök re és a „Ti zen há rom Ara -
di ra” a vér ta nú ság, Kossuth-ékra
az emig rá ció, Szé che nyi re a le tar -
gia és a tel jes ki áb rán dult ság várt,
Gör gey re pe dig az áru ló stig má ja
égett.  A pisz toly lö vés, mely a
”legnagyobb ma gyar” éle tét 160
esz ten dõ vel ez elõtt ki ol tot ta, a
nem zet le tar gi á já nak a mély pont -
ja volt.

Az or szá got a má so dik év for du -
lón a „csá szá ri nyílt pa ran csok”
irá nyí tot ták, köz igaz ga tá sát, gaz -
da sá gát, ka to nai ere jét, ad mi niszt -
rá ci ó ját, inf rast ruk tú rá ját, ok ta tás -
ügy ét át szer vez ték, bel sõ tér kép ét
szin te már Tri a nont-sej te tõ en –
va gyis Er délyt és a Dél vi dé ket igaz -
ga tá si lag le vá laszt va – át raj zol ták.
Ma már haj la mo sak va gyunk el fe -
lej te ni a ké sõb bi „fe renc jós kás” és
„oszt rák só go ros” han gu lat ban,
hogy az or szág eb ben az idõ szak -
ban az egyik leg ke mé nyebb dik ta -
tú ra kor sza kát él te.

S hogy tel jes le gyen a meg aláz -
ta tás és a le tar gia: Pest vá ros ta ná -
csa 1949. de cem ber 31-én – biz -
to san nem szil vesz te ri mu lat ság -
ként – dísz pol gá rá vá vá lasz tot ta a
meg tor lá sok szim bó lu má vá vált
bá ró Julius von Haynau tá bor szer -
na gyot, a bé csi ud var hit sze gés ét
fegy ve res tá ma dás sal nyo ma té ko -
sí tó bá ró. Josip Jel la sics al tá bor -
na gyot és a sza bad ság har cot el tip -
ró orosz ex pe dí ci ós had se reg pa -
rancs no kát, her ceg Ivan Paskievics
tá bor na gyot.

És igen, vol tak, és egy re töb ben
let tek, akik, akik az új ke re tek és
kö rül mé nyek kö zött a „ci vil élet -
ben” al kot ni kezd tek. Az or szág nak
a der mesz tõ bé nult ság ból ma gá hoz
kel lett tér nie. Új ra in dult a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia, meg ala -
kult a „Ró zsa völ gyi és tsa.” Ze ne -
mû ki adó, meg in dult a Pár kány-
Po zsony kö zöt ti vas út és meg kez -
dõ dött a ma gyar for ra da lom él -
mény anya gá nak szi lárd be vé sé se
a nem zet kol lek tív tu da tá ba. Tom -
pa Mi hály, Arany Já nos, Vaj da Já -

nos, Jó kai Mór cso dá la tos so rai
mu tat ják az irányt. So kat és so kan
ol vas ták õket, s ta lán ma is több -
ször kel le ne be le néz nünk ezek be
a kö te tek be.

Tisz telt ün nep lõ kö zön ség! 
Egy üveg, mely má sok nak fé lig te -

le van, ma gyar em ber szá má ra fé -
lig üres. Jól van ez így? Ta lán nem.
A ma gyar nép tör té ne te bõ vel ke -
dik si ke rek ben, de bõ vel ke dik drá -
mai for du la tok ban és ku dar cok -
ban is. Úgy ala kult, hogy az elõb -
bi ek kel vi szony lag ke ve set, az utób -
bi ak kal meg le he tõ sen so kat fog -
lal ko zunk. A nem ze ti ün nep kül -
de té se azon ban min den hol a vi -
lág ban az, hogy ki emel je, egy be -
fog ja mind azt, amit az adott kö zös -
ség fon tos nak tart. 

Már ci us 15-e im már 21 éve a
Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los nem -
ze ti ün ne pe. Ne fe led jük: nem a
min den ko ri kor má nyé, ha nem a
nem ze té. Ezért leng tek, és – hál’ Is -
ten nek, leng het nek új ra – az or -
szág ha tá ra in kon túl, de ve lünk
szel le mi egy ség ben élõ ma gyar kö -
zös sé gek már ci us 15-i ün nep sé ge -
in a for ra dal mi ma gyar tri ko lór
szí nei. 

Most, hogy is mét az a meg tisz -
tel te tés ért, hogy nem ze ti ün ne -
pünk al kal má ból szól ha tok Önök -
höz – ha már ta valy el sõ sor ban az
el sõ év for du ló már ci us 15-éjé nek
ma gyar or szá gi, ha zai, vi dé ki ma -
gyar or szá gi han gu la tát igye kez -
tem meg idéz ni, most hadd szól -
jak az ün nep nem zet kö zi vo nat -
ko zá sa i ról. Eu ró pa bol do gab bik
fe lé ben élõ or szá gok nak elég egy
nem ze ti ün nep, mely nek al kal má -
val azt fe je zik ki – le het, hogy nem
csak azt, de azt min den kép pen –
hogy no ha sok fé lék, sok fé le meg -
gyõ zõ dé sû ek, de együ vé tar toz nak.

A ma gyar for ra da lom és sza bad -
ság harc a ma gyar nép pel szem -
ben vi lág ra szó ló szim pá ti át te rem -
tett. A sza bad ság harc bu ká sá ból
nagy szá mú, te het sé ges és gyak ran
po li ti ka i lag is be fo lyá sos emig rá -
ció szü le tett, mely nek tag jai a vi -
lág sza bad ság ért foly ta tott harc je -
gyé ben, de a ha zai él mény anyag -
ból táp lál koz va, a vi lág leg kü lön -
bö zõbb ré szén al kot tak na gyot: Eu -
ró pán kí vül, ahol az olasz füg get -
len ség ki ví vá sá ban ját szott sze re -
pük a leg je len tõ sebb, Ar gen tí ná -
ban, Ku bá ban, az Egye sült Ál la -
mok ban, Kis-Ázsi á ban is meg ta -
lál juk õket. Ne kik kö szön he tõ,
hogy ma szin te nincs a vi lág nak
olyan sar ka, ahol a he lyi ma gyar -

ság nak ne len ne olyan sa ját for ra -
dal mi – és az új ha zá já ban al ko tó
– sze mé lyi sé ge, aki re – a for ra da -
lom nagy jai mel lett – ma is em lé -
kez het nek.

Az emig rá ció – szok ták mon da -
ni – egy nép éle té ben tra gi kus és
kény sze rû be fek te tés a kül vi lág ba,
mely je len tõ sen vis  sza hat az adott
nem zet éle té re. A negy ven nyol -
cas ma gyar emig rá ció is ilyen. Tör -
té nel mi to vább élé se ma is ös  sze -
kö ti a nem zet hez tar to zó kat a vi -
lág kü lön bö zõ ré sze in, s rö vi de sen
ez az erõ új sze re pet is kap. Ma -
gyar or szág, a kö vet ke zõ nem ze ti
ün ne pét az Eu ró pai Unió so ros
el nö ke ként ün ne pel he ti. Er re is
föl kell ké szül ni. Tud juk, az Eu -
ró pai Unió a ci vil szer ve ze tek és
az ön kor mány zat ok uni ó ja is.
Algyõ szé pen fej lõ dõ „Eu ró pai fa -
lu”, te hát Algyõnek is ké szül nie
kell.

Tisz te leg jünk te hát a negy ven -
nyol cas ha gyo má nya ink elõtt, gyûjt -
sünk be lõ lük erõt az elõt tünk ál ló
ki hí vá sok hoz, õriz zük és fej les  szük
to vább ér té ke in ket. Az idén ün ne -
pel jük Er kel Fe renc szü le té sé nek
200-ik év for du ló ját. Jö võ re Liszt
Fe renc szü le té sé nek két szá za dik
év for du ló ja lesz. Az egyik itt hon, a
má sik a vi lág ban is al ko tott na gyot.
Le het ne-e ta lál ni az al ko tó ma gyar
gé ni usz be mu ta tá sá ra Liszt Fe renc -
nél na gyobb sze mé lyi sé get? A zse -
ni, aki úgy volt vi lág pol gár, hogy
a leg na gyobb ma gyar ha za fi ak kö -
zé tar to zott, s min dig a ma gyar nép
és kul tú ra egé szé nek föl eme lé sén
fá ra do zott? Alig ha.

Az 1848-as pá ri zsi for ra da lom
egyik leg na gyobb alak ja, Alphonse
de Lamartine, köl tõ és po li ti kus,
ak kor a fran cia for ra dal mi kor -
mány kül ügyi nép biz to sa 1848
már ci us 15-én a Pá rizs ban élõ ma -
gya rok kül dött sé gét fo gad ta, akik
a fran cia for ra da lom mel let ti el kö -
te le zett sé gük cél já ból kér ték a ta -
lál ko zást. (És akik ter mé sze te sen
mit sem sej tet tek ar ról, hogy mi
tör té nik ugyan azon a na pon Pest-
Bu dán). Lamartine vá lasz-szö ve -
ge ránk ma radt: eb ben a ma gyar
nép rõl, a nem zet eré nye i rõl, bá tor -
sá gá ról, test vé ri sé gé rõl, a min dig
meg õriz ni és meg vé de ni kész „õsi
sza bad ság” irán ti el kö te le zett sé gé -
rõl be szél, s ar ról, hogy az or szág
egy na gyobb egy ség be lép ve is
min dig meg tud ta õriz ni „ere de ti
nem ze ti ka rak te rét.”

Folytatás a 8. oldalon!

Már ci us idu sán
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Már ci us idu sán

PoliceMail
Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

In for má ci ós Hír le ve le

2010. március

Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Igaz ga tó ság

Bûn meg elõ zé si Osz tály
6722 S z e g e d Kos suth L. sgt. 22-24 sz.
Te le fon: 62/562-400/11-65, 62/562-410

e-mail: barka@csongrad.police.hu

A sze ge di S.O.S. Te le fo nos
Lelkisegély Szol gá lat 29 éve mû -
kö dik. Meg ala ku lá sa óta több tíz -
ezer hí vó for dult lel ki se gít sé gért
a szol gá lat hoz. A mun ka tár sak sze -
ret nék, hogy szé les kör ben is mer -
jék a lel ki el sõ se gély hí vó szá mát,
ez zel ta lán utol só esélyt ad va a se -
gít ség re szo ru ló em ber tár sunk nak
az élet ben ma ra dás ra. 

Az ön kén te sek min den nap es -

te hét tõl reg gel hé tig fo gad ják a
se gít sé get ké rõ em be rek hí vá sa it. 

A sze ge di S.O.S. Te le fo nos
Lelkisegély Szol gá lat se gély hí vó -
szá ma:

06-80-820-111
Ve ze té kes te le fon szám ról in gye -

ne sen hív ha tó!
dr. Fábiánné Páger An na, 

a Sze ge di Te le fo nos Lelkisegély
Szol gá lat szol gá lat ve ze tõ je

S.O.S. Te le fo nos lelkisegély szol gá lat

2010. ja nu ár 1-jé tõl több mint 60
pont ban vál toz tak a köz úti köz le ke -
dés sza bá lyai. A mó do sí tás cél ja a köz -
úti for ga lom biz ton sá gá nak ja ví tá sa,
a gya lo go sok ra és jár mû ve ze tõk re vo -
nat ko zó sza bá lyok meg fo gal ma zá sá -
nak pon to sí tá sa, ki egé szí té se - ez zel
is se gít ve a jog kö ve tõ ma ga tar tást.   

A leg fon to sabb vál to zá sok - váz -
la to san és a tel jes ség igé nye nél -
kül – a kö vet ke zõk:

– A ke rék pá ros ok szo ros
jobbratartási kö te le zett sé ge az út
jobb szé lé hez tör té nõ hú zó dás kö -
te le zett sé gé re vál to zott. A „ke rék -
pá ros nyom” és a „nyi tott ke rék pár -
sáv” fo gal má nak, bur ko la ti je lé nek
meg ha tá ro zá sa mel lett az ál ta lá -
nos eu ró pai gya kor lat hoz iga zod -
va sor ke rült a ke rék pár fo gal má -
nak és a ke rék pá ros ok ra vo nat ko -
zó se bes sé gi sza bá lyok pon to sí tá sá -
ra is (pél dá ul la kott te rü le ten ke -
rék pár ral 40 km/óra, la kott te rü -
le ten kí vül ha a ke rék párt haj tó ke -
rék pá ros fej vé dõ si sa kot vi sel és
utast nem szál lít 50 km/óra a meg -
en ge dett leg na gyobb sebesség…). 

– A gya lo go sok köz le ke dé sé re
vo nat ko zó sza bá lyok vál to zá sai
alap ve tõ en a gya lo gos-át ke lõ he -
lyek biz ton sá gá nak fo ko zá sát szol -
gál ják: a ki je lölt gya lo gos-át ke lõ -
he lyet a jár mû ve ze tõ jé nek csak
fo ko zott óva tos ság gal és olyan se -
bes ség gel sza bad meg kö ze lí te nie,
hogy amen  nyi ben szük sé ges, a jár -
mû vel az át ke lõ hely elõtt akár meg
is tud jon áll ni.

– Ki e gé szült a jel zõ táb lák kö re
is, pél dá ul a gyors for gal mi uta -
kon al kal ma zott út irány jel zõ és
út vo nal-meg erõ sí tõ jelzõtáblák…
ké pe i vel, de új ele me a sza bá lyo -

zás nak a gép ko csik ra vo nat ko zó
be haj tá si ti la lom kör nye zet szeny  -
nye zé si té nye zõk alap ján tör té nõ
meg ha tá ro zá sá nak le he tõ sé ge is.

– Az ál ta lá nos se bes ség ha tá rok
a gép ko csik ese té ben 3500 kg
meg en ge dett leg na gyobb össztö -
megig egy sé ges sé vál nak (au tó pá -
lyán 130 km/óra, au tó úton 110
km/óra, la kott te rü le ten kí vül
egyéb úton 90 km/óra, la kott te -
rü le ten 50 km/óra).

– Az au tó busz-for gal mi sá von
le he tõ vé vá lik két ke re kû mo tor -
ke rék pár ok és se géd mo to ros ke -
rék pár ok köz le ke dé se. Ezen jár -
mû vek il let ve a két ke re kû ke rék -
pár ok ese té ben meg en ge dett az
ál ló jár mû vek mel lett (kö zött) tör -
té nõ elõ re ha la dás is (pél dá ul út -
ke resz te zõ dés ben vagy szintbeni
vas úti át já ró nál).             

– A vas úti át já ró meg kö ze lí té se
ese té ben meg szûnt a meg adott
kö te le zõ se bes ség ha tár (he lyet te
fo ko zott óva tos ság a köz úti jel zé -
sek nek ele get té ve).  

– Ha tó sá gi jel zés nél kül a gép -
jár mû vek a köz úti köz le ke dés ben
nem ve het nek részt.

A tel jes mó do sí tás - 289/2009.
(12.18.) Korm. ren de let - el ol vas -
ha tó a Ma gyar Köz löny 2009. évi
185. szá má ban, vagy az aláb bi hon -
la po kon: www.balest-megelozes.eu
(OBB), www.khem.gov.hu, www.
nkh.gov.hu.

EGÉSZ ÉV BEN AZ ÖNÖK 
BIZ TON SÁ GA ÉR DE KÉ BEN!

Rend õr sé gi se gély hí vó: 107
Köz pon ti se gély hí vó: 112

TE LE FON TA NÚ: 
06/80/555-111

Vál toz tak a KRESZ-sza bá lyok!

Aktuálpolitikai prob lé ma a ha zai
és nem zet kö zi nyug díj kor ha tár
meg ha tá ro zá sa, ill. an nak ki to lá -
sa. Az utol só pil la nat ban van nak
a szak ér tõk, ugyan is for du ló pont -
hoz ért az Eu ró pai Unió né pes sé -
ge: 2010-ben már töb ben men tek
el nyug díj ba, mint amen  nyi en dol -
goz ni kez de nek. A meg ol dás le het:
nö vel ni az idõ sebb fog lal koz ta tot -
tak ará nyát. A prob lé ma lé nye ge,
hogy töb ben men nek nyug díj ba,
mint az újon nan mun kát vál la lók
(fi a ta lok) szá ma. Ha zánk a 60-64
év kö zöt ti kor osz tály fog lal koz ta -
tá sát te kint ve se reg haj tó az uni ó -
ban: mind ös  sze 13,3% dol go zik,

míg a lis ta ve ze tõ Svéd or szág ban a
kor osz tály 63 szá za lé ka tar to zik a
fog lal koz ta tot tak kö ré! Az uni ós
át lag 30 szá za lék kö rül van. A kö -
zel jö võ uni ós fog lal koz ta tás po li ti -
ká nak (és így Ma gyar or szág nak
is) nagy ki hí vá sa, hogy nö ve ked -
jék az idõ sebb fog lal koz ta tot tak
ará nya, hogy át fo gó idõs ügyi stra -
té gi ák szü les se nek – il let ve több
gyer me ket vál lal ja nak a szü lõk.
Ma gyar or szá gon mind ös  sze 700
ezer em ber rel több nek van ál lá sa,
mint ahány nyug dí jas van. Ha -
zánk ban a fog lal koz ta tot tak szá -
ma: 3,72 mil lió fõ, míg a nyug dí -
ja sok: 3,03 mil li ó an van nak.

Idõ sö dik egész Eu ró pa – el öre ge dõ
tár sa da lom a ma gyar is

Át fo gó idõs ügyi stra té gi á ra vol na szük ség 

Folytatás a 7. oldalról!

Ma sem kel le ne szebb prog ram -
be széd, az Eu ró pai Unió tag ja ként
– s jö ven dõ el nö ke ként – ma sem
kel le ne töb bet kí ván nunk.
A ma gyar ság szá má ra már ci us 15-e a ha -
zai és kül ho ni el nyo más, a pes  szi miz mus
ko rá ban is meg õriz te bi za ko dó, op ti mis -
ta han gu la tát. Már ci us 15-e az örök ma -
gyar op ti miz mus ün ne pe. Egy ma gyar
nem ze ti ün nep ar ra is szol gál, hogy
át gon dol juk, mit üzen, s mit sze ret -
nénk, hogy üzen jen a má nak. Komp -
le xi tá sa tár cán kí nál ja, hogy új ra fo -
gal maz zuk an nak a kor nak az el lent -
mon dá sa it, új ra él jük, ál lást fog lal -
junk va la me lyik né zet vagy sze mé lyi -
sé ge mel lett vagy el le ne. Ez a csá bí -
tás min den új po li ti kai kör nye zet -
ben vagy konf lik tus hely zet ben meg -
je le nik. Van, ami kor él ni kell és le -
het ve le, s van, ami kor a konf lik tu -
so kon va ló „fe lül emel ke dés” a jobb
vá lasz tás. Ami kor Jó kai azt mond ta,
hogy „te rem tet tünk a nép bõl nem ze tet”
nem ar ra gon dolt, hogy a for ra da -
lom pro mi nens sze mé lyi sé gei kö zül
ki nek volt iga za, vagy hogy ah hoz
ne ki ho gyan kel le ne vi szo nyul nia.

Eu ró pa or szá ga i nak el söp rõ több -
sé gé ben a nem ze ti ün ne pe ken nin -

cse nek be szé dek. Ha nincs be széd,
nincs po li ti kus, aki be szél jen. Ha
nincs po li ti kus, aki be szél jen, a par -
ti ku lá ris ér dek fel ol vad a nem ze ti
ün nep kol lek tív ün nep-jel le gé ben.
A ma gyar ha gyo má nyok, és a ma -
gyar nép küz del mei úgy hoz ták,
hogy a nem zet nek az ün ne pé ért –
ün ne pe i ért – is meg kel lett har col -
nia.  A ha gyo mány azt is meg kí ván -
ja, hogy ki-ki meg fo gal maz za – akár
po li ti kai üze net ként is – amit a nem -
ze ti ün nep kap csán fon tos nak tart.
Ám te gye, szí ve és fe le lõs ség ér ze te
sze rint. De a nem ze ti ün ne pen még -
is csak an nak kel le ne elõ tér be ke -
rül nie, hogy mi ként le het elõ re vin -
ni kö zö sen – ma azt mon da nánk
in kább, kon szen zus sal és kö zös ér té kek
men tén – a kö zö sen ki je lölt úton a
„nép bõl” lett „nem ze tet”.

Már ci us idu sa a ró ma i ak szá má -
ra a ta va szi hold töl te ün ne pe volt.
A hold-új évi rit mus ban élõ kí na i -
ak most kezd ték meg a Tig ris évét.
A tig ris évé nek ve zér fo na la a vál -
to zás, a meg úju lás. Kí vá nok Önök -
nek, s ma gunk nak kel lõ op ti miz -
must és kel le mes ta vaszt és jobb
idõ ket.

Kö szö nöm, hogy meg hív tak, kö -
szö nöm, hogy meg hall gat tak!”
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1986 ko ra ta va szán Dom bi Gyu la,
Sa la mon Ist ván és Tö rök Ist ván tár -
sa sá gá ban fel ke res te Karsai Lász -
lót a ré gi, alá dú colt, Ady End re
ne vét vi se lõ kul túr ház ban, ahol a
szín ját szó cso port (aho gyan ak kor
mond ták: „szak kör”) ép pen pró -
bá ját tar tot ta. A há rom, ak kor igen
ma gas hi va ta li be osz tás ban lé võ
úr elõ ad ta jö ve te le cél ját: „Lét re
kel le ne hoz ni egy na gyobb szer -
ve ze tet, egy amo lyan ba rá ti tár sa -
sá got, amely nek az len ne a fel -
ada ta, hogy éven te leg alább egy -
szer ha za hív ná a tá vo li vi dé kek re
el szár ma zott gyevieket egy ba rá ti
ta lál ko zó ra.”

La ci bá csi nak el sõ pil la nat ra
meg tet szett a ja vas lat, már csak
azért is, mert még nyo ma i ban sem
volt fel fe dez he tõ ben ne a pár tos -
ko dás, a po li ti ka.

„Te len nél az el nök – mond ta a
há rom lá to ga tó –, de he lyet kap -
na a ve ze tõ ség ben még Botyánszki
Kár oly és Kiss Mi hály ta nár úr is.”
Karsai el vál lal ta. A ve ze tõ ség ös  sze -
állt, s a leg kö ze leb bi ve ze tõ sé gi
ülés re min den ki hoz ta az ál ta la is -
mert cí me ket, te le fon szá mo kat.

Az el sõ ta lál ko zó ra – a ko ra be li
je len lé ti ív ta nú sá ga sze rint  – 72 fõ
jött el, de biz to san töb ben is ott
vol tak, ám nem min den je len lé võ
alá írá sa sze re pel nek a je len lé ti
íven. Az el sõ ta lál ko zó han gu la ta,
min den túl zás nél kül ál lít ha tó,
hogy meg hitt és meg ha tó volt, töb -
ben könnyez tek. A va la ha egy is -
ko la pad ban ülõk nem is mer ték föl
egy mást, csak ami kor be mu tat koz -
tak egy más nak. 

1986 óta a szer ve zet min den esz -
ten dõ ben meg tar tot ta a gyeviek
nagy ta lál ko zó ját. Az el sõt és még
há rom utá na kö vet ke zõt – Baghy
Dezsõné ak ko ri igaz ga tó nak kö szön -
he tõ en – az új is ko lá ban (Ko sár fo -
nó ut cai is ko la, ma zöld is ko la).

Igaz, a vé gén már két ter met is
meg töl töt tek a vendégek…

Ezt kö ve tõ en há rom év ben a
„Tó par ti” ven dég lõ ben ta lál koz -
tak az õsgyeviek, ahol még ve tél -
ked tek is „Ki tud töb bet Algyõrõl?”
cím mel. A ve tél ke dõt Hor váth Pál
nyer te meg Sü li Zakar Ist ván pro -
fes  szort meg elõz ve.

1993-ban a „Gyevi kó csag”-on
ren dez ték meg a ta lál ko zót. A hely -

szín azon ban nem bi zo nyult tar tós
meg ol dás nak, ami kor le szállt az
est, be kö szön tött a hû vös is.

1994-tõl kezd ve (egy ki vé tel tõl
el te kint ve: ez volt a Tóth Ja ni fé le
kocs ma) az ÖBK az szék he lyé re,
az ab ban az esz ten dõ ben át adott
Fa lu ház ba in vi tál ta az al gyõ i e ket
és Algyõrõl el szár ma zot ta kat. 

A ta lál ko zók prog ram ját szin te
ki vé tel nél kül szó ra koz ta tó mû so -
rok tar kí tot ták.

A kez de tek tõl fog va a ve ze tõ ség
min den tag já nak – vá lasz tott funk -
ci ó ja mel lett – ál lan dó fel ada ta a
szer ve zet épí tés. Meg gyõ zõ dé sük,
hogy az a szer ve zet, amely ezen
fel ada tát el ha nya gol ja, el sor vad, s
vé gül meg szû nik. Az ÕBK lét szá -
ma év rõl-év re szé pen nõ, gya ra -
po dik. 

Ha lé te zik iga zi fel adat egy ci -
vil szer ve zet szá má ra, ak kor az
Õsgyeviek Ba rá ti Kö ré nek Algyõ
ar cu la tá nak ala kí tá sa ere den dõ fel -
ada tát kel lett és kell, hogy je lent -
se. A rend szer vál tás or szág szer te le -
he tõ sé get te rem tett ar ra, hogy a ci -
vil szer ve ze tek ré sze i vé vál ja nak
sa ját kö zös sé gük ar cu la ta ki ala kí -
tá sá nak, így volt ez Algyõn is.
Algyõn mind ezek fö lött az önál ló -

ság gal együtt já ró anya gi for rás-nö -
ve ke dés meg is te rem tet te a hát -
te ret eh hez – az ál tal, hogy az Ön -
kor mány zat a szer ve ze tek mû kö -
dé sé nek fenn tar tá sát év rõl év re
biz to sít ja. Az ÖBK több kez de mé -
nye zés sel erõ sí tet te Algyõ iden ti -
tá sá nak meg õr zé sét, töb bek közt
részt vál lalt a II. vi lág há bo rús em -
lék mû lét re ho zá sá ban, ki ala kí tá -
sá ban; em lék fát ül te tett és em lék -
mû vet ál lí tott ál lam ala pí tá sunk
1000 éves év for du ló ja al kal má val;
to váb bá: mí ves ve re tû ér mek ki -
adá sát gon doz ta több al ka lom mal
is, a fa lu hír ne vét öreg bít ve. Mind -
ezek mel lett, s mind ezek fe lett az
ös  sze fo gás leg szebb és leg ne me -
sebb pél dá ját szol gál ta, hogy ma -
gá nak a Fa lu ház nak fel épí té sé hez
is ma gán sze mé lyek, szer ve ze tek,

in téz mé nyek öröm mel és kész sé -
ge sen ad ták meg ta ka rí tott fo rint -
ja i kat, s eb ben is élen járt az ÖBK.

Az 1997 ok tó ber el se jé vel meg -
ala pí tott önál ló stá tu szú Algyõ jog -
rend szer re épült köz igaz ga tá sa, a
he lyi ön kor mány za ti irá nyí tás szin -
te kö te le zõ en elõ ír ta min den ak -
kor már mû kö dõ ci vil szer ve zet -
nek, hogy a meg vál to zott kö rül -
mé nyek nek meg fe le lõ en le gi ti mál -
tas sák ma gu kat.

Mit je len tett ez a fel adat? Azt,
hogy min den szer ve zet jár ja vé gig
azt a tör vé nyes utat, amely nek vé -
gén a tár sa dal mi ve ze tés, a köz -
igaz ga tás, mint tör vé nye sen mû kö -
dõ, be je len tett és be jegy zett szer -
ve ze tet is mer je el.

Az Õsgyeviek Ba rá ti Kö rét 2000-
ben hú szan ala pí tot ták meg. Az
ala pí tó ta gok ki vé tel nél kül (és ala -
nyi jo guk nál fog va) e vá lasz tás ra
meg hí vót kap tak. Há la is ten nek,
szép szám ban meg is je len tek:
Bakosné Fe ke te Má ria, Ba kos Jó zsef,
Bor za Jó zsef, Botyánszki Kár oly, Czirok
Im re, Dom bi Gyu la, Dr. Pi ri Jó zsef,
Dr. Rády Samír, Dr. Rádyné Kecs ke -
mé ti Ilo na, Fe jes Im re, Ger gely
Mihályné, Karsai Lász ló, Karsai
Lászlóné, Kormányosné Paulisz Gi -
zel la, Molnárné Vida Zsu zsan na,
Némethné Tö rök Aran ka, Paulisz
Béláné, Ter hes Lász ló, Ter hes
Lászlóné, Tö rök Ist ván.

A Csong rád Me gyei Bí ró ság
2000. jú li us 11.-én 1637 szám alatt
az Õsgyeviek Ba rá ti Kö rét, mint
tár sa dal mi szer ve ze tet nyil ván tar -
tás ba vet te.  A „meg ala pít ta tás” hi -
va ta los le bo nyo lí tá sá ban ki vá ló se -
gít ség volt Vörösné Dr. Árgyusi Mag -
dol na ügy véd as  szony. Mun ká ját a
szer ve zet ér de ké ben té rí tés men -
te sen vé gez te. 

(Foly ta tás kö vet ke zik)
Karsai Lász ló nyo mán: 

Al gyõi Hír mon dó

25 esz ten dõs az Õsgyeviek Ba rá ti Kö re (1.)

Az egye sü let cél ja:
2.1. Fel ele ve ní te ni és ápol ni a szü -

lõ fa lu sze re te tét, tar ta ni azo -
kat a sze mé lyes kap cso la to -
kat, ame lyek a kö tõ dést biz -
to sít ják és ki fe je zik, erõ sí tik
a ba rá ti ös  sze tar to zás tár sa -
dal mi lag is fon tos sze re pét.

2.2. Ápol ni és erõ sí te ni a nagy
múl tú he lyi ha gyo má nyo kat.

2.3. Fi gye lem mel kí sér ni a szü lõ hely
gond ja it, fej lõ dé sé nek üte mét,
fej lesz té sé nek le he tõ sé ge it.

2.4. A kö zös ség ben rej lõ erõ fel -
hasz ná lá sá val se gít sé get nyúj -
ta ni Algyõ fej lõ dé sét szol gá -
ló leg kü lön fé lébb prob lé má -
i nak meg ol dá sá ban.

A ta gok jo gai és kö te les sé gei:
4.1. Min den más tag gal azo nos

ér vé nyû sza va za ti jog gal ren -
del ke zem.

4.2. Bár mi lyen tiszt ség re meg vá -
laszt ha tó va gyok.

4.3. A kö zös ren dez vé nye ken részt
ve szek, a tag dí jat be fi ze tem.

„Ki vo nat az ÕBK alap sza bály za tá ból”
Õsgyeviek fi gye lem!

A ve ze tõ ség ér te sí ti a tag sá gát,
hogy a fa lu na pok hoz kap cso ló -
dó ta va szi ta lál ko zót má jus 8-án
szom ba ton tart juk.

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel
vá runk. 

A kö zös ebéd 13 óra kor kez dõ -
dik, meg szo kott he lyün kön a nagy -
sá tor ban.

A MENÛ: FI LÉ ZETT PONTY -
HA LÁSZ LÉ!

Je lent kez ni le het a meg szo kott
mó don Pálföldi Mártonnénál
(Algyõ, Vad vi rág u. 26. )

A rész vé te li díj egy sé ge sen
1000 Ft/fõ. 

Csa lád ta go kat, al kal mi ven dé ge -
ket is szí ve sen lá tunk. 

A be fi ze té se ket kér jük áp ri lis 24–25-
én vagy má jus 2-án ren dez ni.

El ér he tõ ség – te le fo non: 62/268-
477 vagy 62/476-184, Mo bil te le -
fon: 06 20 393-8833

Fa lu na pi ta lál ko zó
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Szép ta va szi nap sü tés ben ér kez -
tek az al gyõi Szõ ke Ti sza  Nyug -
dí jas Klub meg hí vá sá ra a Fa lu ház -
ba 2010. már ci us 20-án, szom ba -
ton a ven dé ge ink.

Már megint el sza ladt egy esz ten -
dõ, és im már a ha gyo má nyos Kis -
tér sé gi Nyug dí jas ta lál ko zó ra jöt -
tek Sándorfalváról, Kiskundo -
rozsmáról, Röszkérõl, Mihály -
telekrõl, Petõfiteleprõl, és Szer bi -
á ból, még pe dig  Martonosról a
nyug dí jas klub tag jai.

Az al gyõi nyug dí ja sok szé pen
dí szí tett asz tal lal, és azon  fi nom
ven dég vá ró sós és édes sü te mé -
nyek kel vár ták a ven dé ge i ket. Az
ügyes ke zû as  szo nyok nem csak
sü töt tek, le ves tész tát ké szí tet tek,
de vá szon ból kis zsá kot és tás kát
varr tak, amit ki is hí mez tek. A két
kis zsá kot csi ga tész tá val és hos  szú
le ves tész tá val töl töt ték meg. A  zsá -
ko kat  a  hím zett  tás ká ba tet ték,
és tyúk hús le ves koc kát és egy na -
gyon fi nom bon-bont rak tak mel -
lé.  Mind ezt nem ze ti szí nû sza lag -
gal meg köt ve ad ták át  a kül föld -
rõl jött ma gyar Martonosiaknak. 

Tet sze tõs aján dé kunk nagy si -
kert ara tott.

Meg tisz tel tek je len lét ük kel
Algyõ elõljárói, így emel ve „fé -
nyét” en nek a ren dez vény nek. A
Fa lu ház meg telt, hisz több mint
220 fõ jött el.

A nyug dí ja sok kö szön té se, és
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter úr

ün ne pi be szé de után a mû sor ve -
ze tõ Leléné Eri ka vet te át a szót. El -
kez dõ dött a szó ra koz ta tó mû sor.
Az Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Asz  -
szony kó rus nyi tot ta a sort, majd ezt
kö vet ték a meg hí vott klu bok pro -
duk ci ói.

Éne kel tek, sza val tak, tán col tak.
Elõ adá sa i kat a nosz tal gia, a tré fás
szó já ték ok, a hu mo ros je le ne tek

har mo ni kus ke ve re dé se ha tot ta át.
Mind ezt – mind an  nyi unk örö mé -
re–- na gyon szín vo na la san ad ták
elõ. Több, mint egy órá ig tar tott
a mû sor, amit Vidács Jánosné Ma -
ri ka egy szép vers sel zárt. 

Pihentetõül egy kis ze ne kö vet -
ke zett, majd  az ét vágy ger jesz tõ
pá lin ka után a pin cé rek fel tá lal ták
az ebé det, ami na gyon fi nom és

bõ sé ges volt. Kö szön jük a Ha lász -
csár da és a Szi get Ven dég lõ ve ze -
tõ i nek: Barta Lász ló nak és ifj. Vidács
Já nos nak, va la mint a mun ka tár sa -
ik nak.

Kis szus  sza nás után  fel szol gál -
ták a Vá mos Cuk rász da sü te mé -
nyét, ami csak fo koz ta a ku li ná ris
él ve ze te ket.  Kö szön jük Vá mos Zol -
tán nak és mun ka tár sa i nak. Az ebé -

det fi nom ká vé val zár tuk, majd is -
mét köxvetkezett a ze ne és a tánc.
Akik már nem bír ták úgy szus  szal
az e-faj ta szó ra ko zást, azok nak
büsz kén mu tat tuk meg  Herke Ist -
ván go be lin ki ál lí tá sát az eme le ti
ga lé ri án.                          

Az is ter mé sze tes, hogy egy ilyen
ese mény nem múl hat el tom bo la-
sor so lás nél kül. Na gyon sok szép

aján dék volt: köny vek, fest mény,
ké zi mun kák, ér té kes kész le tek és
sok ap ró  tárgy is. Kö szön jük az
ado má nyo zók nak. Az es tig tar tó
ta lál ko zón a ven dé gek na gyon jól
érez ték ma gu kat. Mint mond ták,
szép em lé kek kel tér nek ha za, és
vi szik Algyõ jó hí rét a sa ját te le -
pü lé sük kö zös sé gé be. 

De ahogy mon da ni szo kás,
mind ez nem jö he tett vol na lét re,
ha nem tá mo gat nak ben nün ket.

Kö szö ne tet mon dok a klub tag -
ok ne vé ben dr. Pi ri Jó zsef Pol gár -
mes ter Úr nak, Molnárné Vida Zsu -
zsan na Al pol gár mes ter As  szony -
nak, akik az ün nep ség gel kap cso -
la tos kez de mé nye zé sün ket  tá mo -
gat ták, fel ka rol ták, és anya gi lag
is se gí tet ték.

Kö szön jük a Fa lu ház igaz ga tó -
já nak, Bene Zol tán nak, Lele Istvánné
Eri ká nak és Ola jos György nek a se -
gít sé gét, az Algyõ Fej lõ dé sé ért Ala -
pít vány nak az anya gi tá mo ga tá sát,
Vá mos Zol tán nak, és a  COOP ZRT.
al gyõi ÁBC áru há zá nak, hogy ter -
mé ke ik kel tá mo gat ták ren dez vé -
nyün ket.

Vé gül, de nem utol só sor ban,
kö szö nöm az Al gyõi Nyug dí jas
Klub min den se gí tõ tag já nak az
oda adó mun ká ját, ön zet len se gít -
sé gét, és min den ki nek, aki köz re -
mû kö dött ab ban, hogy va la meny  -
nyi en jól érez het tük ma gun kat. 

Kneip Ferencné
klub ve ze tõ

Kis tér sé gi nyug dí jas klu bok ta lál ko zó ja Algyõn

Már ci us 13-án az Ösgyeviek Ba -
rá ti Kö re köz gyû lé se 10 ta gú ve -
ze tõ sé get vá lasz tott.
El nök: Herke Ist ván
Tagok: Czirok Im re, Dr. Rády

Samírné, Karsai Lászlóné, 

Kormányosné Paulisz Gi zel la,
Molnárné Vida Zsu zsan na,
Né meth Józsefné, Pálföldi
Mártonné, Pálföldi Már ton
Tor ma Tiborné

ÖBK vá lasz tás
Az al gyõi Ber kes Ist ván ladacross
ver seny zõ a 2010-es év ben is foly -
tat ja a te rü le ti meg mé ret te té se ket. 

IDEI VER SENY NAP TÁR: 
áp ri lis 18. (va sár nap)

– Pusztaottlaka,
má jus 2. (vasárnap)

– Tót kom lós,
jú ni us 13. (va sár nap)

– Pusztaottlaka,
jú li us 11. (vasárnap)

– Ma kó,
au gusz tus 22. (vasárnap)

– Tót kom lós,
szep tem ber 5. (vasárnap)

– Pusztaottlaka,
ok tó ber 3.(vasárnap)

– Tót kom lós.

Az ered mé nyek rõl az Al gyõi Hír mon -
dó ha sáb ja in, il let ve a  internetes ol -
da lon fo lya ma to san be szá mo lunk.

Csa pa tá val együtt min den szur -
ko lót és ér dek lõ dõt sze re tet tel vár -
nak!

Bereczné Láz ár Nó ra

Ladacross ver seny nap tár

Már ci us 5-én ökoiskola ta lál ko zón
vet tünk részt a Tö mör kény Ist ván
Gim ná zi um ban Malustyi kné Ma -
ri ka né ni vel. A ta lál ko zó ra elõ ze -
tes fel adat ként egy pla ká tot ké szí -
tet tünk is ko lánk „zöld” te vé keny -
sé ge i rõl, ké pek kel il luszt rál va. A
ta lál ko zón na gyon sok ér de kes elõ -
adást lát tunk, hal lot tunk. Elõ ször
a Kis kun sá gi Nem ze ti Park mun -
ka tár sa, Al bert And rás mu tat ta be
a park ál lat- és nö vény vi lá gát; majd
a gim ná zi um kör nye zet vé dõ sza -
kos ta nu ló power pointos be mu ta -

tót tar tot tak a pa pír hul la dék ke ze -
lé sé rõl, a boly gók kal kap cso la tos
kí sér le tek rõl; va la mint a Zsombói
láp rét rõl is szó esett. Ez után egy
já té kos ve tél ke dõn vet tünk részt,
ame lyen az elõ adá sok kal és a je -
les na pok kal kap cso la tos teszt la -
po kat töl töt tünk ki. A ta lál ko zó vé -
gén fi nom étel lel és ital lal kí nál -
tak min ket. Iga zán jól érez tük ma -
gun kat és él mé nyek kel gaz da gab -
ban tér tünk ha za.

Sze ke res Dzsenifer, Kalcsú Tün de
és Mandász Vi vi en 6. osz tály

Ökoiskola di ák ta lál ko zó a Tö mör kény Gim ná zi um ban
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Algyõ Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü -
le té re áp ri lis 3-tól – áp ri lis 17-ig eb -
zár la tot és le gel te té si ti lal mat ren de -
lek el.

Az eb zár lat tar ta ma alatt:
1. Tar tá si he lyén min den ku tyát és

macs kát el zár va, il le tõ leg a ku tyá kat
meg köt ve úgy kell tar ta ni, hogy azok
más ál lat tal vagy em ber rel ne érint -
kez hes se nek; zárt ud var ban a ku tyák
el zá rá sát vagy meg kö té sét mel lõz ni
le het, ha azok on nan ki nem szök het -
nek; 

2. Ku tyát tar tá si he lyé rõl csak pó -
rá zon ve zet ve és száj ko sár ral sza bad
ki vin ni; 

3. A te le pü lés te rü le té rõl ki zá ró lag
ér vé nyes ve szett ség el le ni vé dõ ol tás -
sal ren del ke zõ ku tyát vagy macs kát –és
csak a ha tó sá gi ál lat or vos ked ve zõ

ered mé nyû vizs gá la ta után és en ge -
dé lyé vel sza bad ki vin ni. 

4. Az ér vé nyes ve szett ség el le ni vé -
dõ ol tás sal ren del ke zõ va dász ebek, a
fegy ve res erõk és fegy ve res tes tü le tek
ebei, a ka taszt ró fa-men tõ ebek, a se -
gí tõ és te rá pi ás ebek, va la mint a lá -
tás sé rült em be re ket ve ze tõ ebek ren -
del te té si cél juk nak meg fe le lõ hasz ná -
la tuk ide jé re men te sek a 2. és 3. pont -
ban fog lalt kor lá to zás alól. 

5. Az eb zár lat alatt be fo gott kó bor
hús evõ ket ha tó sá gi meg fi gye lés alá
kell he lyez ni az eb zár lat idõ tar tam ára. 

6. A va dász te rü le ten kó bor ló, nem
be fog ha tó ebek le ölé se a va dá szat ra
jo go sult fel ada ta. 

A le gel te té si ti la lom alatt a legelõ -
re ál lat nem hajt ha tó.

Sze ged 1 Ke rü le ti Fõállatorvosa

Eb zár lat
Algyõn az ös  sze ve ze té ses ol tás má -
jus 5 ( szer da )és má jus 6 ( csü -
tör tök) PÓT OL TÁS má jus 20
(csü tör tök). Az ol tá so kat dr. Ma -
jor Jó zsef vég zi. A ta nyá kon a tar -
tá si he lyen tör té nik az ol tás.

Az eboltás kö te le zõ!!
A 3 hó na pos kort el ért ebet ol -

ta ni kell, majd ezt kö ve tõ en 6 hó -

na pon be lül még egy szer, utá na
min den év ben.

Az ol tás sal egyi de jû leg tör té nik
kö te le zõ jel leg gel az ebek fé reg -
te le ní té se.

A ve szett ség el le ni vé dõ ol tás he -
lyé rõl és idõ pont já ról pla ká to kon
ér te sí tés sel le szünk.

Dr.Major Jó zsef jo go sult ál lat or vos

Má jus 5., 6., 20.: eboltás Algyõn

A 2009. ja nu ár 1-tõl ha tály ba lé -
pett, a ve szett ség el le ni vé de ke -
zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló
164/2008. (XII. 20.) FVM ren de -
let elõ írá sai kö vet kez té ben rész -
ben meg vál toz tak az ebek tar tá sá -
hoz és kö te le zõ ve szett ség el le ni
vé dõ ol tá sá hoz kap cso ló dó sza bá -
lyok. 

Ezért az Or szá gos Fõállatorvos
és a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra az
aláb bi tá jé koz ta tó val kí ván ja elõ -
se gí te ni az ál lat tar tók jog kö ve tõ
ma ga tar tá sát: 

Az ebek tar tá sá nak és a ve szett -
ség el le ni ol tá sá nak a sza bá lyai
2010 ja nu ár já tól meg vál toz tak.

– Az ebek nyil ván tar tá sát ezen -
túl nem az ön kor mány za tok vég -
zik. A tu laj do nos kö te les sé ge ál la -
tát a kam ra ál tal be jegy zett sza -
ba don vá lasz tott ma gán ál lat or -
vos nál be je len te ni. Be je len te ni kö -
te les to váb bá, ha ál la ta el ve szett,
el hul lott vagy más tu laj do nos hoz
ke rült.

– A há rom hó na pos kort el ért
vagy vá sá rolt, be fo ga dott eb be -
je len té se ér vé nyes ol tá si könyv vel
tör tén het. Az ál la tát el ide ge ní tés -
kor 8 na pon be lül je len te ni kell és
pót lást kell kér ni a ma gán ál lat -
or vos tól.

– Ha ál la tát köz te rü let re vi szi,
sé tál tat ja, az ol tá si köny vet ma gá -
nál kell tar ta nia és fel mu tat ni az
iga zol ta tó me zõ õr nek, köz te rü let-
fel ügye lõ nek, rend õr nek.

– Új ol tá si könyv ke rül be ve ze -
tés re, mely más for má tu mú, sor -
szá mo zott. A be ve ze tés re fo ko za -
to san ke rül sor , 2010. ja nu ár 1-
tõl, a ré gi köny vek le cse ré lés re ke -
rül nek.

– Ha az eb em bert mart és ol -

tá sa nem iga zol ha tó meg fe le lõ en,
a két he tes meg fi gye lés mel lett kö -
te le zõ mikrochip be ül te té se az ál -
lat bõ re alá, a tu laj do nos költ sé -
gé re. Az ol tást el mu lasz tó gaz dá -
ra bír ság ki sza bá sá ra is sor ke rül -
het.

A ve szett ség em ber re, ál lat ra
egy aránt ve szé lyes, ví ru sos, gyó -
gyít ha tat lan be teg ség. Meg elõ zé -
se vé dõ ol tás sal tör té nik. Az ol tás
vég re haj tá sá ra há rom le he tõ ség
van:

1. Kam pány sze rû, ös  sze ve ze té -
ses: Ezen meg ol dá si for ma bi zo -
nyos he lye ken, így Algyõn is, még
meg en ge dett. Ké rel mem re a me -
gyei ka ma ra el nö ke en ge dé lyez te
ezt a kény szer bõl fenn ma radt ál -
lat or vo si be avat ko zást, mely köz -
egész ség ügyi, ál lat vé del mi szem -
pont ok ból ki fo gá sol ha tó. Ezek fi -
gye lem be vé te lé vel ké rem az ál lat -
tar tó gaz dá kat, hogy él je nek a más
le he tõ sé gek kel.

2. Ol tás az ál lat or vo si ren de lõ -
ben.

3. Ol tás az ál la tok tar tá si he -
lyén, be je len tés re.

2010-ben va la men  nyi, a ren de -
let elõ írá sa i nak meg nem fe le lõ
ol tá si köny vet le kell cse rél ni leg -
ké sõbb ak kor, ami kor az ál la tot
ve szett ség el len be olt ják. 2010. Ja -
nu ár 01-tõl már csak a ren de let
elõ írá sa i nak meg fe le lõ Kis ál lat
Egész ség ügyi Könyv ben iga zol ha -
tó a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás be -
adá sa.

2010.január 1-tõl kö te le zõ az
ebek chippel va ló je lö lé se a
41/2010(II.26)kormányrendelet
sze rint. A mikrochip be ül te té sét
bõr alá ál lat or vos vé gez he ti.

Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra

Vál toz tak az ál lat tar tás sza bá lyai

Sor szám: Hely szín: te le pü lés, ut ca, ház szám Idõ pont: Ebek szá ma. db

1. ALGYÕ Lovasudvar má jus 5. (7-tõl 11 órá ig) 120 
2. La dik ut ca 12-tõl 14 órárig 80 
3. Lovasudvar 16-tól 19 órá ig 80 
4. Má zsa ház má jus 6. (7-tõl 9 órá ig) 40 
5. Pót ol tás május 20. (17-tõl 19 órá ig) 60

KÍ NAI FO GYASZ TÓ, 
ALAK FOR MÁ LÓ MAS  SZÁZS

ALGYÕN
MI ÉRT AJÁN LOM?

MERT:
– el ke rül he tõ az éhe zés, a kop la lás,
– el ke rül he tõ a „jojo-effektus” (itt a bõr meg õr zi ru gal mas sá gát),
– el ke rül he tõ a „fon  nyadt bõr”(ez ak kor kö vet ke zik be, ha túl sok

vi zet „haj ta nak el”),
– jó té ko nyan hat a na rancs bõr re.
– A Fo gyasz tó Mas  százs tel jes kú rá ja a kö vet ke zõ ré szek bõl áll ös  sze:
– 15 al ka lom mas  százs (+1 al ka lom aján dék) – (kü lön le ges Ti be -

ti kö tõ szö ve ti mas  százs, reflexológia, kí nai akup res  szú ra),
– kü lön le ges ét rend ki egé szí tõ kú ra,
– alak for má lást elõ se gí tõ gé pek hasz ná la ta,
– táplálkozási / ét ke zé si ta ná csok.

RE FE REN CIA – 20/342-19-36
„Egy õrü le tes haj tás sal, stres  szel te li idõ sza kot kö ve tõ en or vo si ki vizs gá lás -
ra ke rül tem. Kb. 15 kg súly fe les leg – kö szön he tõ en pél dá ul a „stressz ol dó”
cso ki nak, a 10–12 órás ülõ mun ká nak –, ma gas vér nyo más (na pi 4-6 ká -
vé), ma gas ko lesz te rin szint, sû rû epe vá la dék, hogy csak a leg kí no sabb vizs -
gá la ti ered mé nye ket em lít sem. No, ez el len ten ni kell! – gon dol tam. De egy
bi zo nyos ko ron túl ezt nem olyan kön  nyû meg va ló sí ta ni, mint ki gon dol ni.
A kü lön fé le fo gyó kú rá kat már több ször ki pró bál tam, ke ser ve sen le ad tam
né hány ki lót, majd vis  sza is híz tam, per sze min dig töb bet. Sem mi han gu -
la tom nem volt új ra éhez ni, resz ket ni 1-1 jobb fa la tért, úgy, hogy köz ben
fõz ni kell a családnak… Most, a 8. ke ze lés nél, kö szö nöm jól va gyok. Nem
„küz dök” ma gam mal. A Kí nai Fo gyasz tó Mas  százs nak kö szön he tõ en a 8.
kg ad tam le. Ami na gyon jó, hogy nem éhe zek és nem „fon  nya dok”. Ja, és
most vol tam kont rol lon – ma gas vér nyo má som nyo mát sem ta lál ják, az
epe vá la dé kom tisz tul, a ko lesz te ri nem már csak egy ici pi ci vel van a nor -
má lis ha tár fe lett, no de hát ra van még 7 ke ze lés! Ha nem hi szik, kér dez -
zék meg a ba rá ta i mat, vagy ér dek lõd je nek ná lam: Egy negy ve nen jócs kán
tú li köny ve lõ”

BE JE LENT KE ZÉS: 06-20-535-74-67
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Gumisz ervíz
te her, kiste herautó, kamion föld munk agép,  trak tor 

sze mély au tó mo tor ke rék pár 
gu mi sze re lé se, ja ví tá sa, cent rí ro zás 

Tel jeskörû fel újí tás. Au tó koz me ti ka kár pit tisz tí tás
Új és hasz nált gu mik for gal ma zá sa. Ak ku mu lá to rok ér té ke sí té se.

Pon tos, meg bíz ha tó mun ka vég zés!
Cím: Algyõ, Gé za u. 15. Tel.:06-20/455-83-00

Pe di kûr, ma ni kûr, ja pán ma ni kûr, pa ra fi nos kéz- és láb ápo lás 

Algyõn a BOR BÁ LA FÜR DÕ BEN
Kedd, csü tör tök 16.00–19.00, Szom bat, va sár nap 9.00–13.00

„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés és pedikur
ajándékutalványnyal!”

Bejelentkezés a Borbála Fürdo 517-520-as telefonszámon vagy 
14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.

Timi pedikur, manikur

KLÍ MA BA RÁT PÁ LYÁ ZAT CSA LÁ DI HÁ ZAK RA
30–60 %-OS ÁL LA MI 

TÁ MO GA TÁS IGÉ NYEL HE TÕ:
– NYÍ LÁS ZÁ RÓ CSE RE ESE TÉN, – KÜL SÕ HÕ SZI GE TE LÉS RE

– FÛ TÉS KOR SZE RÛ SÍ TÉS RE
– NAP KOL LEK TO ROS REND SZER KI ÉPÍ TÉ SÉ RE

IN GYE NES FEL MÉ RÉS, SZAKTANÁCSADÁS, 
ÁRAJÁNLAT, PÁ LYÁ ZAT KÉ SZÍ TÉS.

Te rü le ti kép vi se lõ: Kõmûvesné Ele kes Va lé ria
Algyõ, Egész ség ház u. 8., 06-20/9384-102

„REKVIEM” 
TEMETKEZÉSI 

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20-32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,

bemutatóterem, gyász, 
illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-943-3645

HOM LOK ZA TI ÉS 
GU RU LÓ ÁLL VÁNY BÉ REL HE TÕ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no -
zást, kül sõ-, bel sõ hõ szi ge te lést

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 
Ér dek lõd ni 

a 06-30/987-40-60-as 
te le fon szá mon.

KÕ MÛ VES VÁL LAL JA

ré gi há zak tel jes fel újí tá sát,

csem pé zé sét, tér bur ko lá sát,

új há zak épí té sét.

Ud va ri ke men ce épí tést, 

kül sõ hom lok za ti szi ge te lést.

Te le fon szám: 

06-20/574-55-98

DR. FE KE TE MÁR TA
fõ or vos ma gán ren de lé se Sze ge den

ULT RA HANG VIZS GÁ LA TOK
Has, al has, pajzs mi rigy, erek, lágy ré szek.

AKU PUNK TÚ RA
Stressz ke ze lés, izü le ti és egyéb fáj da lom, 

lel ki prob lé mák, do hány zás, fo gyás. 

ENER GIA GYÓGY ÁSZAT
Tel jes kö rû ener ge ti kai ál la pot fel mé rés 

és ke ze lés.
Az ön sza bá lyo zó ké pes ség hely re ál lí tá sa,

im mun erõ sí tés.

+36 70-512-9290

VI RÁG VÁ SÁR
2010. 04. 13-tól

min den hé ten 

ked den reg gel 

7 órá tól vi rág vá sár

a fa lu ház 

par ko ló já ban.

TE LEP HELY ÕR ZÉ SÉ RE
ke re sek sze mély- és va gyon -
õr vég zett sé gû szak em bert.

Al gyõi la ko sok 
je lent ke zé sét vá rom!

Ér dek lõd ni dél elõtt 
8 és 12 óra kö zött le het 
az aláb bi te le fon szá mon: 

06 (20) 588 26 87
MÉ SZÁ ROS MAG DA LÉ NA

DÉL ÚT KFT.

MÛ ANYAG ÉS FA NYÍ LÁS ZÁ RÓK

TEL JES KÖ RÛ CSE RÉ JÉT

ÉS BE SZE RE LÉ SÉT KED VEZ MÉ -
NYES ÁRON VÁL LA LOM.

RE DÕ NYÖK 
(5000 FT/M2-13000FT/M2),

SZÚ NYOG HÁ LÓK
(2000FT/M2) 

BIZ TON SÁ GI AJ TÓK 
(3 PON TON ZÁ RÓ DÓK

35000 FT-TÓL)
TE LE FON SZÁM: 

06-70/382-54-523

Apróhirdetés
Re dõny, re lu xa, har mo ni ka aj tó, sza lag füg -
göny ké szí tés. Te l.: 06-30/953-0395

*
Bel sõ aj tók, bükk szí nû if jú sá gi szek rény sor,
Phi lips 230 li te res mély hû tõ lá da, szi esz ta
gáz kály ha el adó. Te l.: 06-20/9384-102

*
Nagy mé re tû – 1,7-2,5 mé te res – le an de -
rek, pi ros, sár ga, fe hér, vi lá gos és sö tét -
ró zsa szín, el adók. Ér dek lõd ni: Kor só ut ca
28. Te le fon szám: 06-30/491-6243

JOG SE GÉLY SZOL GÁ LAT ÁP RI LIS 26-ÁN. 
Elõ ze tes be je lent ke zés és ér dek lõ dés a 30/9852-564 szá mon.

DIP LO MÁS
NYELV TA NÁR NÕ

an gol, spa nyol nyelv ok         -

 ta tást, nyelv vizs gá ra 

fel ké szí tést vál lal Algyõn.

Ér dek lõd ni: 

06-30/270-40-60

AL GYÕI RE FOR MÁ TU SOK!
Is ten tisz te let min den hó nap 4. va sár nap ján 

(április 25-én) dél után 3 óra kor 
az al gyõi ka to li kus temp lom ban.

Papp Lász ló re for má tus lel kész

Min den fé le 

kõ mû ves és 

vil lany sze re lé si

mun kát vál la lok

Te le fon szám: 

06-70/382-54-523
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AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; 
külsõ-belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklõdés esetén házhoz megyünk 
és árajánlatát személyre szabottan,

díjtalanul elkészítjük!
Érdeklõdni: Bemutatóterem:
Pongrácz Tamás Szeged, Kálvária sgt 9–11
Algyõ, Korsó utca 34. (régi autójavító az udvarban)
+36 70 615-4359 +36 30 533-8355

alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

FÖLD MÉ RÉS!
meg osz tá sok, 
te lek ha tár ki tû zé sek,
épü let fel tün te tés,
szol gal mi jog be jegy zés,
mû ve lé si ág vál to zás,

Elérhetõségünk:
sze mé lye sen: Sze ged, Pál u. 8/a
(egyez te tett idõ pont ban!)
te le fon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
ema il: infogeo@vnet.hu   
le vél cím: 
INFOGEO Föld mé rõ Iro da
6724 Sze ged, Pál u. 8/a

a VARGAKORREKT
Autósiskola

Algyõ, Bartók B.u.39

Tel: 0670 / 330-46-19

www.vargakorrekt.hu

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

Tanfolyam idõpontja: 2010. április 19., 17 óra
KATEGÓRIÁK: 

motor segédmotor személygépkocsi teher 

teher + nehéz pótkocsi 

EL ADÓ:
vas szer ke ze tû 

ser pe nyõs fa má zsa 
kb. 300 kg súl  lyal 

2500 Ft, 

és Ro bi 125-ös 
rotátor 6 ka pá val 

20 000 Ft.
Te l.: 06-30/224-1368

ALGYÕN, 

2 SZO BÁS 
BÚ TO RO ZOTT 
PA NEL LA KÁS
HOS  SZÚ TÁV RA 

AZON NAL KI ADÓ.
ÉR DEKLÕDNI: 

06-20/37-15-119

Az idei par la men ti vá lasz tá si kam -
pány 2010. áp ri lis 9-én 24.00 órá -
ig és áp ri lis 11-én 19.00 órá tól áp -
ri lis 23-án 24.00 órá ig tart. 

Az idei or szág gyû lé si kép vi se lõ
vá lasz tás el sõ for du ló ján, áp ri lis
11-én, va sár nap; il let ve má so dik
for du ló ján, áp ri lis
25-én, va sár nap sza -
vaz ni 6.00 órá tól
19.00 órá ig le het.

Sza vaz ni csak sze -
mé lye sen le het. A sza -
va zat szám lá ló bi zott ság
elõ ször meg ál la pít ja az
Ön sze mély azo nos sá gát
és azt, hogy sze re pel-e a név jegy -
zék ben. (Bár az Ér te sí tõ be mu ta -
tá sa nem fel té te le a sza va zás nak,
még is ja va sol juk, hogy a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság mun ká já nak
meg gyor sí tá sa ér de ké ben azt vi gye
ma gá val). 

A sze mély azo nos ság és a lak cím
iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ, ér vé nyes
iga zol vá nyok al kal ma sak:

lak cí met tar tal ma zó sze mély -
azo no sí tó iga zol vány (ré gi, köny -
vecs ke for má tu mú) vagy 

sze mély azo no sí tó iga zol vány
(kár tya for má tu mú) vagy út le vél

vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en
ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély (kár tya
for má tu mú) és mind egyik fel so rolt
iga zol vány mel lett a lak cím iga zol -
vány (lak cím kár tya).

– Ha a sza va zás nak nincs
aka dá lya, a sza va zat szám -

lá ló bi zott ság tól meg -
kap ja a sza va zó la po kat

és a bo rí té kot. A sza va zó -
la po kat az Ön je len lét ében
le bé lyeg zik. A sza va zó lap -
ok át vé te le kor Ön nek alá
kell ír nia a név jegy zé ket.

– A sza va zá sá hoz sza va zó -
fül ke áll ren del ke zé sé re, amely ben
ki tölt he ti a sza va zó la po kat. Ér vé -
nye sen sza vaz ni csak egy je lölt re és
(az el sõ for du ló ban) egy lis tá ra le -
het, a je lölt ne ve mel lett, il le tõ leg
a lis ta ne ve fe lett el he lye zett kör be
tol lal írt x vagy + jel lel! Egyéb meg -
je lö lés ér vé nyes sza va zat ként nem
ve he tõ fi gye lem be.

– Vé ge ze tül a sza va zó la po kat a
bo rí ték ba kell he lyez nie, és a bo -
rí té kot a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság elõtt az ur ná ba kell dob nia.

További információk:
www.valasztas.hu

Vá lasz tá si tud ni va lók
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Az idei ala pít vá nyi bá lun kat feb ru -
ár 13-án ren dez tük meg a Fa lu ház -
ban. A bál ra iz ga tot tan és lel ke sen
ké szü lõ dött az al gyõi is ko la ap ra ja-
nagy ja. Az es tét – szo ká sa ink hoz hí -
ven – dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter
úr nyi tot ta meg be szé dé vel, és õt
kö vet te a 8. osz tá lyo sok nyi tó tán ca.
A vég zõ sö ket Bús Re ná ta ve zet te be
az an gol ke rin gõ rej tel me i be, ru -
há ju kat pe dig Kovácsné Kotogán
Il di kó ké szí tet te. A nyi tó tán cot az
is ko lai nép tánc cso port kö vet te egy
dél-du nán tú li esz kö zös tánc cal, fel -
ké szí tõ jük Bagi Szil via. Wa ter loo cí -
mû elõ adá suk kal az 1.a osz tá lyo sok
kö vet kez tek, be ta ní tot ta õket Pallagi
An na. A ki csik után a 7.a és a 7.b
osz tá lyos „ör dö gi csa jok” rop ták a tán -
cot la ti nos ze né re, fel ké szí tõ jük
Kakuszi Il di kó. Majd az 5.a osz tá -
lyos „kó pék” hip-hop-os be mu ta tó -
ját lát hat tuk, aki ket Kakuszi Il di kó
ta ní tott be. Utá nuk Bús Re ná ta és
Pogyina Pé ter kö zös la tin tán cos be -
mu ta tó ja ej tet te ámu lat ba a ven dé -
ge ket. Ezt kö ve tõ en el va rá zsol ták a
kö zön sé get a Mondd, mit te het nék ér -
ted? cí mû elõ adá suk kal az 1-8. év -
fo lya mo sok és az al gyõi is ko la pe -
da gó gu sai, akik nek Szivacski An gé -
la ta ní tot ta meg a je le lést. Ez után Új -
vá ri Fan ni és Új vá ri Ger gõ stan dard
tánc be mu ta tó ját cso dál hat tuk meg.
A pá rost az 5.b osz tá lyo sok Beggin’
– Kez dõ dik cí mû mû so ra kö vet te,
fel ké szí tõ jük Kakuszi Il di kó. A 2.a
és a 2.b osz tá lyo sok kal a vad nyu gat
vi lá gá ba ka lan doz hat tunk el, aki ket
Sü li Zakar Éva ké szí tett fel. És vé -
gül ten ge rész ka val kád dal vo nul tak
szín pad ra Tor ma Tiborné je len le -
gi (1.b) és volt osz tá lyá nak (5.b) ne -
bu lói. 

A fer ge te ges mû sort kö ve tõ en az
íz le tes va cso rát az Al gyõi Ha lász -
csár da szol gál tat ta, a ven dé gek szó -
ra koz ta tá sá ról pe dig Sán dor Csa ba
gon dos ko dott egé szen haj na lig. 

Sze ret ném meg kö szön ni az al -
gyõi is ko la pe da gó gu sa i nak és di -
ák ja i nak a szí nes de ko rá ci ót és a se -
gít sé get az es te fo lya mán. 

A Szü lõi Mun ka kö zös ség ne vé -
ben sze ret nénk kö szö ne tet mon da -
ni Molnárné Vida Zsu zsan ná nak,

Karsai Lászlónénak, Malustyik
Mihálynénak, Vidács Lász ló nak, az
Al gyõi Ön kor mány zat nak és az Al -
gyõi Ha lász csár dá nak tá mo ga tá su -
kért; a CSE ME TE Ter mé szet és
Kör nye zet vé del mi Egye sü let nek a
10 db 50%-os ked vez mén  nyel igény -
be ve he tõ tá bo ro zás fel aján lá sá ért.

Kö szö net a kö vet ke zõ in téz mé -
nyek nek, cé gek nek, vál lal ko zók nak,
ma gán sze mé lyek nek, mert tom bo -
la tár gya ik kal hoz zá já rul tak a bál si -
ke ré hez: 

a fõ díj fel aján lá sá ért a Nagy Ró -
bert Ro land és Janecskó Lász ló csa -
lád nak, va la mint Bol di zsár
Attilánénak, a Ma gyar Pos ta Zrt.
Kis ke res ke del mi Iro da ne vé ben; to -
váb bi fel aján lá so kért kö szö net:
Bukorné Bárczi Csil la, Lakatosné
dr. Tóth Má ria, Izbékiné Cseuz Gab -
ri el la, Pál Sándorné, Csányi Ani kó,
Horváthné Ne mes Ni ko let ta, Iván
Zsu zsan na, Sü li Zsu zsan na, Ozsváth
Lászlóné, Sze ke res Zsolt, Lengyelné
Vö rös Szil via, He gyi Gab ri el la,
Herczeg Jó zsef, Ker tész Ibo lya,
Szabóné Tóth Zsu zsan na, Lacziné
Benyák Iza bel la, Benyákné Vida
Éva, Malustyik Mihályné, Sü li Zakar
Éva, Karasz Bé la, Bezdán Mi hály,
Oláhné Ba kos Bog lár ka, Sulyokné
Tóth Csil la, Sü li Er zsé bet és Daróczi
Ta más, Tö rök Zol tán és csa lád ja,
Mesterházy Zol tán és csa lád ja, Kecs -
ke mé ti Zol tán és csa lád ja, GYEVIÉP
Nonprofit Kft., Szü lõi Mun ka kö -
zös ség, Al gyõi Nõ egy let, Son ko lyos
Ág nes, Kiss Lászlóné, Kószóné Szat -
má ri Tí mea, Bor bá la Für dõ, 1.a osz -
tály, 1.b osz tály, 2. osz tály, 3. osz -
tály, 3.b osz tály, 4.a osz tály, 4.b osz -
tály, 5.a osz tály, 5.b osz tály, 6. osz -
tály, 6.b osz tály, 7.a osz tály, 7.b osz -
tály, 8.a osz tály, 8.b osz tály

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni
min den ked ves szü lõ nek ál do za tos
és fá rad ha tat lan mun ká ját, se gít sé -
gét és köz re mû kö dé sét, akik a fel -
lé põ ru hák ké szí té sé ben, a sü te mé -
nyek sü té sé ben, a szál lí tás ban, a pla -
kát ra gasz tás ban, a szer ve zés ben stb.
se gít sé gem re vol tak a bál elõ ké szü -
le te i ben il let ve a bál le ve ze té sé ben. 

Csányi Ani kó
a Szü lõi Mun ka kö zös ség el nö ke

Ala pít vá nyi bál volt a fa lu ház ban
A Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver -
seny me gyei for du ló ján is ko lánk
14 ta nu ló ja in dult: négy 3. osz tá -
lyos, egy 4. osz tá lyos, két 5. osz -
tá lyos, négy 6. osz tá lyos, egy 7.
osz tá lyos és két 8. osz tá lyos ta nu -
ló. Kö zü lük a leg job bak:  Né meth
Éva 4.b osz tá lyos ta nu ló 77%-ra,
Kalcsú Tün de 6. osz tá lyos ta nu ló
70%-ra és Furka Bar ba ra 6. osz tá -
lyos ta nu ló 58%-ra tel je sí tett az

igen ne héz ver se nyen, ahol a ta -
nu lók együtt ver se nyez tek a ma -
te ma ti ka ta go za tos is ko lák di ák ja -
i val. A ver se nyen a 3-6. osz tá lyos
ta nu lók nak 25 fel adat ra 75 perc,
a 7-8. osz tá lyos ta nu lók nak 30 fel -
adat ra 90 perc állt ren del ke zé sé -
re. Min den részt ve võ ta nu lónk -
nak gra tu lá lunk.

He gyi Gab ri el la 
ma te ma ti ka ta nár

Me gyei ma tek ver seny

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azo no sí tó szá -
mú pá lyá za ta ke re té ben meg va -
ló su ló „El sõ lé pés a fenn tart ha tó
ház tar tá sok fe lé – re gi o ná lis kép -
zés és kam pány” ré sze ként feb ru -
ár 19-én a fa lu ház ban elõ adá so kat
szer vez tünk a kö vet ke zõ té mák -
ban:

1. Fenn tart ha tó gaz dál ko dás, és
ha té kony öt le tek a ház tar tás ban,
elõ adó: Áb ra hám Krisz ti án, kör nye -
ze ti ne ve lé si elõ adó; 2. Ha gyo má -

nyos épít ke zé si mó dok – vá lyog -
ve tés a Kis kun ság ban, elõ adó:
Szûcs Lász ló, ag rár mér nök és 3. A
nö vény ne me sí tés, és a gén mó do -
sí tott nö vé nyek je len le gi hely ze te
és jö võ je, elõ adó: Feczák Já nos,
GMO Agroszemek Kft. ügy ve ze -
tõ  igaz ga tó ja.

Kö szön jük az ér dek lõ dõ hall ga -
tó ság nak, hogy nagy szám ban el -
jöt tek, és kér dé se ik kel szí ne sí tet -
ték a prog ra mun kat.

He gyi Gab ri el la

KEOP-os elõ adá sok 

„Én is ott vol tam az Áb ra hám Krisz -
ti án elõ adá sán a fa lu ház ban, és en -
nek kap csán sze ret ném meg osz ta ni
gon do la ta i mat az ol va sók kal. 

Ha egy ki csit is fi gye lünk, lát juk,
hogy az or szág egy re job ban tö rõ dik az
ener gia gon dok kal. A nem meg úju ló
ener gia for rás ok ra szok tunk rá. Ha át -
tér nénk a meg úju ló ener gia for rás ok -
ra, már ak kor sem tud nánk tel je sen
visz  sza for dí ta ni az oko zott ká ro kat. A
kõ olaj, a szén és a ha son lók fel hasz -

ná lá sa fo koz zák az üveg ház ha tást.
Ami kor a ká ros anya gok a le ve gõ be ke -
rül nek, ak kor az idõ já rás olyan lesz,
mint ha a sü tõ ben len nénk, de a me -
tán gáz is fel sza ba dul az észa ki ten ge -
rek mé lyé rõl a víz me le ge dé se mi att. 

Ha van egy kis sze ren csénk, ak -
kor az egész Föl dön el hi szik, hogy

ben ne va gyunk a baj ban.”

Ba kos Ben ce 
5.b osz tá lyos ta nu ló

Ener gia vál ság ról di ák szem mel

Az al só ta go za tos ta nu lók a köl tõk
szebb nél-szebb ver sei kö zül vá lo -
gat tak. A szín vo na las meg mé ret -
te tés két ka te gó ri á ban tör tént: 1-
2. év fo lyam és a 3-4. év fo lyam.

He lye zé sek: 1-2. év fo lya mon I.
he lye zést ért el  Bukor An na 2.b,
II. lett Üve ges Lász ló 1.b és III. he -
lye zett lett Bu ra Be at rix 2.a osz tá -
lyos ta nu ló; kü lön díj ban ré sze sül -
tek Lan tos Sza bi na 1.a, Zakar Zsa -
nett 1.b és Ker tész Tek la 1.b osz tá -
lyos ta nu lók. 

A 3-4. év fo lya mon I. he lye zést
ért el Sze ke res La u ra 3. osz tály, II.

lett Hor váth La u ra 3. osz tály és
III. he lye zett lett Né meth Éva 4.b
osz tá lyos ta nu ló; kü lön díj ban ré -
sze sül tek Tóth Vanessza 3. osz tály
és Ba kos Dorina 4.a osz tá lyos ta nu -
lók. 

Is ko lán kat a te rü le ti ver se nyen
az I.–II. he lye zést el ért ta nu lók
kép vi se lik.

Kö szön jük a szü lõk nek is a fel -
ké szí tés ben nyúj tott se gít sé get. 

Min den ver seny zõ nek gra tu lá -
lunk!

Szebeni Lászlóné, 
az al sós mun ka kö zös ség ve ze tõ je

Vers mon dó ver seny al só ta go zat ban

Az ál ta lá nos is ko lák or szá gos köz -
le ke dé si is me re ti ver se nyé nek me -
gyei for du ló ján is ko lánk ta nu lói
a kö vet ke zõ he lye zé se ket ér ték el:
a ne gye dik osz tá lyo sok ver se nyé -
ben VIII. he lye zett lett Kun Sza bó
Zol tán 4.b osz tá lyos ta nu ló, fel ké -

szí tõ ta ná ra Do bó Gyön gyi; a nyol -
ca dik osz tá lyo sok ver se nyé ben XI.
he lye zett lett Bí bor Vik tó ria 8.a osz -
tá lyos ta nu ló, fel ké szí tõ ta ná ra Ret -
kes Zsolt.

Ret kes Zsolt
fel ké szí tõ ta nár

Or szá gos köz le ke dé si is me re ti ver seny
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DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között

Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció) 

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
A rendelések idõpontját a Szerkesztõség lapzártáig nem kapta meg.

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hét fõ, szer da: 12.30 órá tól 16.30 órá ig (dél után).

Kedd, csü tör tök, pén tek: 07.30-tól 11.30 órá ig (délelõtt).
Te le fo nos elérhetõség: 267-707, 30/638-1863

www. toth do k i.hu

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat 

és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Már ci us 29 – Áp ri lis 2.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Áp ri lis 6 – Áp ri lis 9.: 12.30–16.30 óra kö zött.
Áp ri lis 12–Áp ri lis 16.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Áp ri lis 19–Áp ri lis 23.: 12.30–16.30 óra kö zött.
Áp ri lis 26–Áp ri lis 30.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Május 3.–Május 7.: 12.30–16.30 óra kö zött.

Te le fon szám ok: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos

Mo bil szám: 06-30/96-33-756 Tele fon: 268-038
RENDEL:

Hét fõ: 8 órá tól 12 órá ig. Kedd: 8 órá tól 11 órá ig.
Szer da: 13-tól 16 órá ig. Csü tör tök: 8 órá tól 10 órá ig.

Pén tek: 8 órá tól 11 órá ig.

Cse cse mõ ta nács adás: csü tör tö kön 10.30 órá tól 14.30-ig.

Vé dõ nõi fo ga dó óra: csü tör tö kön 9-tõl 10 órá ig.

Ter hes ta nács adás: hét fõ tõl csü tör tö kig 9-tõl 13 órá ig.
Ren del: dr. Sá ri Ta más.

He lye: Sze ged, Va sas Szent Pé ter ut ca 1-3.

Önál ló vé dõ nõi ta nács adás: ked den 13-tól 15 órá ig.
Algyõ, Egész ség ház u. 42. Te le fon szám: 267-234.

Az elõ ször je lent ke zõ kis ma má kat to vább ra is ide vár juk.

DR. SZÍJ ÁR TÓ MÁR TA
fog- és száj be teg sé gek szak or vo sa

Ren de lõ: Algyõ, Bar tók B. u. 76. I. em. 5.

Ren del: ked den és csü tör tö kön: 15–19 órá ig. Te le fon: 20/965-0997
Elõ ze tes meg be szé lés alap ján a hét töb bi nap ján is van ren de lés.

Cirkon-fém mentes ke rá mia ko ro nák, hi dak
Esz té ti kus, koz me ti kai fe hér tö mé sek 

Fog tö mé sek min den faj tá ja
Fog pót lás ok egyé ni igé nyek hez iga zít va

Ult ra han gos fog kõ-el tá vo lí tás 
Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás

Fog ék sze rek fel ra ká sa ga ran cia idõ vel
Lé ze res nyál ka hár tya ke ze lé sek

In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.

MOL, OTP, UNI QUA Egész ség kár tyá kat el fo ga dunk!

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42.

Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 8–18 óra között szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek
HÁ ZAS SÁG:
Ko vács Ka ta lin és Bu ra György 2010. 02.
26-án há zas sá got kö tött.
Sok bol dog sá got
SZÜ LE TÉ SEK: 
Gonda Zsu zsan na – szü le tett: 2010. 02.
23-án, édes any ja Ne mes Be á ta, édes ap -
ja Gonda Já nos Csa ba; Her mán Aisa
Babóca – szü le tett: 2010. 03 .06-án, édes -
any ja: Sol tész Zsu zsan na And rea, édes -
ap ja: Her mán Jó zsef; Mol nár Méda – szü -

le tett: 2010. 03. 14-én, édesnyja: Du dás
Ka ta lin, édes ap ja: Mol nár Áron; Ba kos Fru -
zsi na Eve lin – szü le tett: 2010. 02. 22-én,
édes any ja: Far kas Ju li an na Eri ka, édes ap -
ja: Ba kos Gá bor; Nothof Abi gél - szü le tett:
2010. 03. 01., édes any ja: Csurja Mó ni ka,
édes ap ja: Nothof Ro land.
Jó egész sé get!
HA LÁ LO ZÁS:
Tóth Lász ló 2010. 03. 01-jén el hunyt. 
Bé ke po ra i ra!
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Úgy tû nik, mes  sze még a szün idõ,
de a fa lu ház mun ka tár sai már szer -
ve zik a nyá ri gye rek tá bo ro kat. Két
hé ten ke resz tül ha gyo má nyos tá -
bort ter ve zünk, a ta va lyi hét fõ-pén -
tek tá bor hoz ha son ló prog ra mok kal:
tor na, für dõ zés, ki rán du lás, kéz -
mû ves fog lal ko zás, lo vag lás, ke rék -

pá ro zás. A hét fõ-pén tek tá bor köz -
pont ja a táj ház lesz, oda kell majd
ér kez ni min den reg gel 8 óra kor,
és a nap vé gén, 17 óra kor on nan
le het majd ha za vin ni a gye re ke ket.
Ebé del ni ke rék pár ral já runk a Sza -
bad idõ köz pont ba.

A ha gyo má nyos tá bor ve ze tõ je
Leléné Eri ka. Je lent ke zés: a fa lu ház -
ban jú ni us 14-étõl.Résztvevõk ma -
xi má lis lét szá ma: 20 fõ tur nu son -
ként.

Idõ pont jai: jú ni us 28–jú li us 2.
és jú li us 5-tõl jú li us 9-ig. Rész vé -
te li díj: 7000 fo rint, mely ma gá ban
fog lal ja a na pi há rom szo ri ét ke zést,
az egész na pos ki rán du lást, a he ti
két sze ri für dõt, lo vag lást és a prog -
ra mok dí ját. 

Jú li us má so dik fe lé ben ke rül
majd sor a kéz mû ves tá bo rok ra. Idén
ket tõ hé tig is kézmûveskedhetnek
a gye re kek. A TÁMOP pá lyá zat te -

szi le he tõ vé, hogy az év kö zi kéz -
mû ves fog lal ko zá so kat és az idei
két kéz mû ves tá bort in gye nes sé te -
gyük. A pá lyá zat ke re té ben, a he -
lyi kéz mû ves al ko tók be vo ná sá val
szá mos fog lal ko zást tar tot tunk, lét -
re jött egy kü lön Fa fa ra gó Csa pat is
Oláh Er nõ ve ze té sé vel. 

A kéz mû ves tá bo rok nak te hát
nincs rész vé te li dí ja, ám van rész -
vé te li fel té te le: azo kat a gye re ke -
ket vár juk, akik az év kö zi kéz mû -
ves fog lal ko zá sa in kon je len vol tak,
és fel tud ják mu tat ni a Lec ke köny -
vü ket, amit eze ken a fog lal ko zá so -
kon kap tak, il le tõ leg a Fa fa ra gó
Csa pat tag ja it! Így sze ret nénk ju tal -
maz ni a szor gal mas, vis  sza já ró, a
kéz mû ves fog la la tos sá gok iránt ér -
dek lõ dõ gye re ke ket. A TÁMOP-
3.2.3-08/2-2009-0012 azo no sí tó szá -
mon nyil ván tar tás ba vett, Mû ve lõ -
dé si há zak a nem for má lis ta nu lás szol -
gá la tá ban cí mû pá lyá za ti pro jekt te -
szi le he tõ vé, hogy idén nyá ron negy -
ven kis paj tás in gyen tá bo roz has -
son.

A kéz mû ves tá bo rok is a táj ház -
ban lesz nek. A fog lal ko zá sok mel -
lett für dõ, egész na pos ki rán du lás
is sze re pel a prog ram ban. A tá bo -
ro kat a he ti mun kát meg ko ro ná -
zó, a gye re kek mun ká it be mu ta tó
ki ál lí tás zár ja. 

A kéz mû ves tá bo rok idõ pont jai:
jú li us 12–jú li us 16-ig és jú li us 19–
jú li us 23-áig tart. A tá bor ve ze tõ -
je: Sü tõ Eri ka. Je lent ke zés: a kéz -
mû ves fog lal ko zá sok idõ pont ja i -
ban.

Va la men  nyi tá bor al só kor ha tá -
ra: 6 év.

Leléné Eri ka, 
Szõkéné Bera Szil via és Sü tõ Eri ka

Nyá ri tá bo rok a táj ház ban!

Már ci us 5-én az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz -
tõ In té zet tel kö zö sen  Dél-al föl di
Ökoiskola ta lál ko zót szer ve zett is -
ko lánk ban. A ta lál ko zón a dél-al -
föl di ökoiskolák 47 pe da gó gu sa
kép vi sel te ma gát. A Kis kun sá gi
Nem ze ti Park, az SZTE Fü vész -
kert, az Ópusztaszeri Nem ze ti Tör -
té ne ti Em lék park és az Educatio
Kht. Esély egyen lõ sé gi szak em be -
rei is el lá to gat tak hoz zánk. 

Az ös  sze jö ve te len Iván Zsu zsan -
na, az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tó nõ je üd vö zöl te a meg je len te -
ket, majd is ko lánk ta nu lói a Mit
te het nék ér ted? cí mû dal lal kö szön -
töt ték a ven dé ge ket, a gye re ke ket
fel ké szí tet te Szivacski An gé la.

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la Zöld
épü le té ben a meg hí vott elõ adók
Dr. Nahalka Ist ván kan di dá tus,

ok ta tás ku ta tó és Dr. Var ga At ti la,
az ökoiskola há ló zat ko or di ná to -
ra tar tot ták meg az elõ adá su kat,
mely nek té mái: 

1. Önt sünk tisz ta vi zet a po hár -
ba! (Leg alább is pró bál juk meg!) 

Az elõ adó, Dr. Nahalka Ist ván
a szeg re gá ció és az in teg rá ció di -
lem má ját ve tet te fel, il let ve a pe -
da gó gi ai mun ka ha tás rend sze ré -
nek át ala kí tá sá val kap cso la tos te -
en dõ ket fo gal maz ta meg.

2. Az új ökoiskola kri té ri um -
rend szer rõl bõ vebb tá jé koz ta tást
Dr. Var ga At ti la nyúj tott.

Az elõ adá so kat szak mai meg be -
szé lés kö vet te, az ész re vé te le ket, a
fel me rü lõ kér dé se ket be szél ték
meg és az ak tu á lis prog ra mok ról
kap tak in for má ci ót a részt ve võk.

Szivacski An gé la 
Ökoiskolák Mun ka cso port ve ze tõ je

Re gi o ná lis Ökoiskola ta lál ko zó Algyõn

A jász be ré nyi Zöld Di ák par la ment
or szá gos ta lál ko zó ra hív ta meg az
Al gyõi Zöld Di ák par la men tet már -
ci us 20-án az Or szág ház ba. A mi
di ák par la men tün ket Ko vács An ge -
li ka 1.a, Bukor An na 2.b, Mol nár
Ger gõ 3. osz tá lyos, Bí bor Má té 4.a,
Ország-Sugár Ákos 5.b, Sze ke res
Dzsenifer 6. osz tá lyos, Mol nár Krisz -
ti án 7.b, Kiss Evelyn és Mol nár Dó -
ra 8.a osz tá lyos ta nu lók kép vi sel -
ték, Malustyikné Ma ri ka né ni és
Szivacski An gé la né ni kí sé re té ben. 

Az or szá gos zöld di ák par la men -
ten a meg hí vott di ák par la men ti
kép vi se lõk be mu tat ták is ko lá juk
zöld di ák par la ment jé nek mû kö -
dé sét, te vé keny sé gét egy power

pointos pre zen tá ci ó ban. Az Al gyõi
Zöld Di ák par la ment meg ala ku lá -
sá ról és két éves te vé keny sé gé rõl

Sze ke res Dzsenifer és Mol nár
Krisz tán tar tott elõ adást a részt ve -
võk nek. Az be mu tat ko zá sok után

egy ide gen ve ze tõ se gít sé gé vel be -
pil lan tást nyer het tünk a Par la -
ment fon to sabb szo bá i ba. Lát tuk
a Mun kácsy-ter met, ez a mi nisz -
ter el nök dol go zó szo bá ja, amely -
nek a fa lán ta lál ha tó Mun kácsy:
Hon fog la lás cí mû fest mé nye. Vol -
tunk ab ban az ét te rem ben is, ahol
ál lam fõ ket, ki rá lyo kat lát nak ven -
dé gül; és vol tunk az er ké lyen is,
ahon nan gyö nyö rû ki lá tás nyílt a
Bu dai Vár ra. Na gyon jól érez tük
ma gun kat és örül tünk, hogy részt
ve het tünk ezen a ta lál ko zón. 

Mol nár Dó ra 8.a és 
Mol nár Krisz ti án 7.b

osz tá lyos ta nu ló

Zöld di ák par la men tek or szá gos ta lál ko zó ja

A he lyi óvo dai prog ra munk ban
ki emelt sze re pet ka pott a Kör nye -
ze ti Ne ve lés.

Al kal ma zá sá val le he tõ ség nyí -
lik olyan kö rül mé nyek ki ala kí tá -
sá ra, mely a kör nye ze tünk sze re -

te tét, vé del mét kö vet ke ze te sen és
tu da to san for mál ja. Fon tos ele -
mei a ta ka ré kos ság, sze lek tív hul -
la dék gyûj tés, allergén anya gok
mel lõ zé se, té li ma dár vé de lem, víz
élõ vi lá gá nak meg is me ré se stb.

Már ci us 17-én a sze ge di „Kör nye -
ze ti ne ve lés” mun ka kö zös ség ének
tag jai lá to gat tak el hoz zánk. A négy
õs elem kö zül a Víz té ma kör fel dol -
go zá sát lát hat ták. A té mák ter ve zé -
se és meg va ló sí tá sa so rán, szá mos kí -
sér let, meg fi gye lés se gí tet te a gye re -
ke ket a meg is me ré sé ben, a ké pes sé -
ge ik ki bon ta koz ta tá sá ban. A sze ge -
di óvo da pe da gó gu sok el is me rés sel
szól tak a mun kánk ról, sok ta pasz ta -
lat tal és él mén  nyel tér tek ha za. 

„Víz pro jekt” az óvo dá ban
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Ren dez vény nap tár
ÁP RI LIS 12. (hét fõ) 17 óra: Ci vil Fó rum a fa lu ház föld szin ti kis ter mé ben.
ÁP RI LIS 13. (kedd) 17 óra: Folt var rók Kö re a táj ház ban.
ÁP RI LIS 14. (szer da) 15 óra: A Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak ta lál ko zó -
ja.
ÁP RI LIS 14. (szer da) 17 óra: A drog men tes élet vi tel re tö rek vés meg va ló sí tá sa –
elõ adás az eme le ti klub te rem ben. Elõ adó: Schád Lász ló pszi cho ló gus
ÁP RI LIS 14. (szer da) 17:15 óra: Gyógy nö vény is me ret tan fo lyam (Be rek Ágo ta).
ÁP RI LIS 15. (csü tör tök) 16 óra: Kéz mû ves fog lal ko zás a Táj ház ban. Ba ti ko lás Gálné
Nagy Il di kó val 
ÁP RI LIS 15. (csü tör tök) 17 óra: Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: sport re -
lik vi ák. 
Meg te kint he tõ: áp ri lis 27-ig.
ÁP RI LIS 20. (kedd) 12 óra: Fil har mó nia hang ver seny a szín ház te rem ben az Ál ta -
lá nos Is ko la szer ve zé sé ben
ÁP RI LIS 20. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te mé nek VI. sze mesz te re az
eme le ti klub te rem ben – A ne mek sze re pei a kul tú rá ban.
Elõ adó: Dr. Új vá ri Edit fõ is ko lai do cens (SZTE JGYPK Fel nõtt kép zé si In té zet).
ÁP RI LIS 22. (csü tör tök) 12 óra: Fó rum a Víz Vi lág nap ja al kal má ból az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la szer ve zé sé ben a szín ház te rem ben.
ÁP RI LIS 22. (csü tör tök) 16 óra: Fa fa ra gók Tár sa sá ga a táj ház ban.
ÁP RI LIS 23. (pén tek) 10-16 órá ig: A XVIII. Ma dách Szim pó zi um ta va szi ülés sza ka
az eme le ti klub te rem ben.
ÁP RI LIS 23. (pén tek) 10-18 órá ig – Ma dách Tra gé di á ja mai szem mel cí mû vil lám -
ki ál lí tás az eme le ti tár sal gó ban.
ÁP RI LIS 26. (hét fõ) 16 óra: In gye nes jo gi ta nács adás a föld szin ti kis te rem ben (Dr.
Gonda Já nos).
ÁP RI LIS 27. (kedd) 17 óra – Folt var rók Kö re a táj ház ban.
ÁP RI LIS 27. (kedd) 18 óra – Anyák Nap ja a könyv tár ban. Kilyén Il ka ma ros vá sár -
he lyi szí nész nõ mû so ra.
ÁP RI LIS 28. (szer da) 17 óra – Gyógy nö vény is me ret tan fo lyam
ÁP RI LIS 29. (csü tör tök) 17 óra –Kiállítás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: Magyarné
Var ga An na. Meg te kint he tõ: má jus 14-ig.
MÁ JUS 3.–4.–5. (hét fõ-szer da) 9–17 óra: BÉR LET ÁRU SÍ TÁS A FA LU -
HÁZ FÖLD SZIN TI KIS TER MÉ BEN.
MÁ JUS 4. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te mé nek VI. sze mesz te re az
eme le ti klub te rem ben – Élet re szó ló vál la lás? Há zas ság és vá lás. Elõ adó: Schaád
Lász ló pszi cho ló gus.
MÁ JUS 7. (pén tek): Me gyei Ter mé szet is me re ti Ve tél ke dõ az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la szer ve zé sé ben
MÁ JUS 7. (pén tek) 19 óra: a Mó ra Fe renc Nép szín ház be mu tat ja: Heltai Je nõ: Édes
te her cí mû ko mé di á ját. Ren dez te: Kátó Sán dor.
MÁ JUS 8. (szom bat) FA LU NAP.

Vásárnaptár
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7-12 órá ig a fa lu ház mö -
göt ti par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vá sár.
ÁP RI LIS 12. (hét fõ) 9-12 óra Ru ha-, ci põ vá sár.
ÁP RI LIS 13. (kedd) 9-12 óra Ve gyes ipar cikk vá sár
ÁP RI LIS 15. (csü tör tök) 8-12 óra Ka to nai- és mun ka ru ha vá sár.
ÁP RI LIS 19. (hét fõ) 9-12 óra Ru ha-, ci põ vá sár.
ÁP RI LIS 21. (szer da) 9-12 óra Ve gyes ipar cikk vá sár.
ÁP RI LIS 26. (hét fõ) 9-11 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
MÁ JUS 6. (csü tör tök) 9-11:30 óra Ve gyes ipar cikk vá sár.
MÁ JUS 10. (hét fõ) 9-12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.

Virágtenger a ház körül. Faluszépítés 2010. 
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta fel hí vás sal for dul Algyõ la -
ko sa i hoz, la kó kö zös sé ge i hez, vál lal ko zá sa i hoz, hogy csat la koz -
za nak virágosítási tö rek vé sé hez. A ver seny cél ja: vi rá gos, kul -
tu rált, kör nye zet ba rát, ven dég vá ró te le pü lés kép ki ala kí tá sá nak
elõ moz dí tá sa; a te le pü lés tisz ta sá ga, gyom men te sí té se.

A ver seny kez de te: áp ri lis 1. A ver seny re je lent ke zés mód ja, re giszt rá lás, to váb bi
in for má ci ók: sze mé lye sen Gyeviép Kft. te lep he lyén (Kas tély kert u. 16., te le fo non
a 62/267-567 szá mon; e-mai len: gyeviep@algyoktv.net )
A ver seny be be ne ve zõk ál tal ké szí tett fo tók is er re az e-mail cím re to váb bít ha tók. 
A ver seny a nyil vá nos ság elõtt, a saj tó, az ön kor mány zat, a kép vi se lõ-tes tü let tag -
jai, a Gyeviép Kft. ak tív köz re mû kö dé sé vel zaj lik. A részt ve võk szá má ra le he tõ ség
nyí lik Algyõ hon lap ján, a kert jük ké pes be mu ta tá sá ra.
A ver seny ka te gó ri ái: A leg szebb vi rá gos elõ kert; Tisz ta ud var, ren des ház; A leg -
vi rá go sabb ab lak, er kély; Kö zön ség dí jas.
A ver seny be fe je zé se: au gusz tus 31.

Ér té ke lés: a be kül dött, il let ve a be je lent ke zet tek nél el ké szült ké pek alap ján egy bi -
zott ság pon toz. A kö zön ség díj el dön té sé nek mód ja: a ver seny vé gén, az ad dig be -
ér ke zett fo tók meg te kint he tõk lesz nek a Faluházban,ahol sor szá mos szel vén  nyel
sza vaz hat nak a lá to ga tók. Internetes sza va zás ra is le he tõ sé get biz to sí tunk, Algyõ
hon lap ján; s a vok sok ös  sze sí té se után de rül ki, a kö zön ség dí jas.
Ered mény hir de tés: ok tó ber 1-én, Algyõ nap ján.
Dí ja zás: ka te gó ri án ként az I. he lye zett: 30 ezer, a II. he lye zett: 20 ezer, a III. he lye -
zett 10 ezer fo rint, to váb bá em lék táb lá val kö szön jük meg fá rad sá gos mun ká ját.
Vá runk min den ker tész ked ni sze re tõt, aki büsz ke mun ká ja ered mé nyé re!

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Költészet napi est
Áp ri lis 11.: a Köl té szet nap ja, Jó zsef At ti la szü le tés nap ja. Eb -
bõl az al ka lom ból a Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let Toll for ga tók
Kö re és az al gyõi könyv tár köl té szet na pi fel ol va só-es tet tart áp -
ri lis 14-én (szer dán) 18 óra kor a könyv tár ban. A mû sor ban
részt ve võk kö zött ma gyar köl tõk ver ses kö te te it és CD-ket sor -
so lunk ki.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

Anyák napi ünnep a könyvtárban
Áp ri lis 27-én 18 óra kor Kilyén Il ka (szí nész nõ, Ma ros vá sár hely)
anyák na pi elõ adá sá ra min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk az
al gyõi könyv tár ba!
To váb bi in for má ció: 62/ 517-170

PROG RAM TER VE ZET
2010. MÁ JUS 7–8.

2010. MÁ JUS 7., PÉN TEK:
19 óra kor
Mó ra Fe renc Nép szín ház be mu tat ja Heltai
Je nõ: Édes te her cí mû szín mû vét.
Ren dez te: Kátó Sán dor
2010. MÁ JUS 8., SZOM BAT:
8 órá tól a Fa lu ház kö rül
Ci vil szer ve ze tek, ba rá ti tár sa sá gok fõ -
zõ ver se nye
11 órá tól a szín ház te rem ben
Fenn tart ha tó sá gi elõ adás – Novák Pé ter „be -
szél ge tõs” mû so ra unplugged kon cert tel
12 óra 30-tól a szín ház te rem ben
Elõ adás gye re kek nek
13 óra 30-tól a sza bad té ri szín pa don
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la 4. osz tá lyo sa i nak
Gergelyjárás cí mû mû so ra

Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Együt tes Asz  -
szony kó ru sa
Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Ci te ra ze ne kar, 
14 óra 30-tól a sza bad té ri szín pa don
Mol nár Trió – Mol nár György Lyra-díjas
har mo ni ka mû vész és ze ne ka ra
15 óra 45-tõl a sza bad té ri szín pa don
a Parlandó Ének együt tes kon cert je
16 óra 30-tól a sza bad té ri szín pa don
Sze ke res Ad ri enn kon cert je
17 óra 30-tól a sza bad té ri szín pa don
Tóth Ga bi kon cert je
18 óra 30-tól a sza bad té ri szín pa don
Rá han go lás: az Éj sza kai Mû szak kon cert je
20 órá tól a sza bad té ri szín pa don
ROY és ÁDÁM
22 órá tól, sza bad té ren
Ka land tú ra az EnergiaParkban – lézer-
show

Falunapok 2010
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