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Képeslap – a vattacukorról
Kör be ke re kez tük a fa lut, ked ves hú gom,
de egy ár va vat ta cuk rost és per sze vat -
ta cuk rot sem ta lál tunk. Más már a mos -
ta ni má jus el se je, mint a gye rek ko ri, de
még an nál is má sabb, mint ami a gye -
re ke in ket kis gye rek ko ruk ra em lé kez te ti!

Ne künk a fel vo nu lást, va gyis az utált
alak za tos egy szer re lé pés gya kor lá sát,
az tán, a „nagy na pon” rá adás nak a
zász ló vagy va la mi táb lá ra írt jel szó ci -
pe lé sét je len ti a má jus el se jei ün nep.
Meg per sze az is ko lá tól kez dõ dõ kín ló -
dó ara szo lást: ahogy kö ze led tünk a dísz -
tri bün fe lé, újabb és újabb is ko lák és
üze mek és gyá rak és té e szek transz pa -
rens sel vo nu ló cso port ja it so rol ták elénk,
egy re to vább kel lett vá ra koz ni, majd né -
hány mé tert me ne tel ni, megint meg áll -
ni, sort tar ta ni. De köz ben szo rí tott az
ün ne pi ci põ, va cog ta tott a koratavaszi
szél. Po é nos be szó lá sok kal szó ra koz tat -
tuk ma gun kat a sor ban, egyik lá bunk -
ról a má sik ra áll do gál va. Csor do gált,
majd egy re erõ tel jes eb ben öm lött az in -
du lók és be ol va sott jel sza vak hang ere -
je, ahogy kö ze led tünk a zász ló dí szes köz -
pont fe lé. Né hány per cig tar tott csu pán,
míg a he te ken át gya ko rolt rend ben el -
vo nul tunk – per sze kö te le zõ in te ge tés sel
– a tri bün re ren delt elv tár sak elõtt. Egy
ut cá nyi val odébb, ahol már nem lát -
hat tak min ket a „fontosemberek”, vég -
re jö he tett a la zu lás: föl osz lott a sor, le -
ke rült a blúz ról a nyak ken dõ, lan gyos -
ra eny hült a dél elõtt, le ad tuk a zász ló -
kat és transz pa ren se ket, meg tar tot tuk a
lu fi kat és egy más tól han go san bú csúz -
kod va ke res gél ni kezd tük az egy re nö -
vek võ tö meg ben a szü lõ ket – kez dõ dött
a ma já lis! Ez volt szá munk ra a má jus
el se je ér tel me. Ma já lis: virs li vel és vurst -
li val, a fel nõt tek nek sör rel, a gye re kek -
nek pe dig vat ta cu kor ral! 

A tündépehelynek is ne vez he tõ vat -
ta cu kor, a bocs kor szíj nak mon dott med -
ve cu kor, vagy a tö rök méz mel let ti krump -
li cu kor szá mom ra má ig nép ün ne pé lyes
cse me ge. De idén hi á ba ke re kez tük kör -
be a fa lut, Algyõn nyo mát se lát tuk a
ma já lis nak. Pe dig egy kor itt is szo kás
volt ez a ta vasz ün nep. Most vi szont a
szo ká sos és le het sé ges he lye ken nem ta -
lál tuk a vurslit és a vat ta cuk rost sem.
Ke res tük a tün dér pely het a fa lu ház nál,
az tán a sport ma já li sos sport köz pont és
für dõ kö rül, el ke re kez tünk a sza bad idõ -
köz pon tig, az tán a gá ton a temp lo mig,

de se hol sen ki. Kön  nyen vi gasz ta lód -
tunk: örül tünk a bi cik li zés nek, a ré gi ma -
já li sok hoz is köt he tõ il la tok nak. 

A ta va szi szél édes or go na il la tot ke -
vert a Ti sza-par ti fü zes és a szá ra dó
iszap sza gá val. A se hol más hol, csak is
a szõ ke fo lyó kö zel ben érez he tõ
illatkavalkádot mé lyen be lé le gez ve ér tünk
a cuk rász dá hoz. A sok fé le édes ség kö zül
lágy fagy lal tot kós tol tunk. Csak egy csöp -
pet saj nál koz tunk, hogy nincs a kí ná -
lat ban leg alább a ne vé ben vat ta cuk ros
– fa gyi. Cu kor sü veg hez ha son ló vi rág -
za tú gesz te nye fák alatt ül dö gél ve – ma -
já li soz tunk.

Most tud tam meg, hogy „a vat ta cuk -
rot két ame ri kai édes ség ké szí tõ, William
Morrison és John C. Wharton ta lál ta
fel 1897-ben, a Tennessee ál lam be li
Nashville-ben. Rá jöt tek ar ra, hogy egy
meg fe le lõ gé pe zet se gít sé gé vel a fi nom -
ra õrölt cu kor ál la ga meg vál toz tat ha -
tó, könnyû, pely hes fi nom ság ké szít he -
tõ be lõ le. Az új édes sé get „Fairy Floss”
név re ke resz tel ték, ez ma gya rul an  nyit
tesz: tün dér pe hely” – ol vas tam az
interneten, a ma já lis han gu la ta után
ku tat va. Jó ér zés sel kons ta tál tam: a té -
má nak még a   is fi gyel met szen tel. Ki -
de rült: a két ame ri kai ál tal ki dol go zott
vat ta cu kor-ké szí tõ gép el ve a mai na -
pig vál to zat lan. „A lé nyeg az, hogy a
fi nom kris tá lyos ál la gú cuk rot (a hoz -
zá adott szí ne zék kel és íze sí tõ anyag gal)
a kö zé pen lé võ fej be töl tik, ami ma gas
hõ mér sék let re he vít ve meg ol vaszt ja. A
fej nagy se bes ség gel fo rog, így a fo lyé -
kony cu kor mas  sza a cent ri fu gá lis erõ
ha tá sá ra a szé lé re csa pó dik, ahol egé -
szen ap ró lyu kak ta lál ha tók. Eze ken ke -
resz tül az ol vadt cu kor vé kony su ga -
rak ban el hagy ja a fe jet, és a sza bad le -
ve gõ re ér ve vé kony szá lak for má já ban
meg der med. A szá lacs kák hur ka pál cá -
val vagy – an gol szász or szá gok ban –
pa pír töl csér rel kön  nye dén ös  sze gyûjt he -
tõk, fel te ker he tõk, és kész az édes ség.
Van, ahol do boz ba vagy zacs kó ba cso -
ma gol ják a vat ta cuk rot, és így áru sít -
ják”. Ös  sze fu tott a nyál a szám ban,
ahogy a tu do má nyos is mer te tõt ol vas va
ma gam elé kép zel tem a cu kor fel hõt!

Há zi lag is ké szít he tõ vat ta cu kor –
buk kan tam a vi lág há lón egy re cept re.
Egy pró bát meg ér, igaz, ked ves hú gom?
Irány a kony ha!

Ölel nõ vé red: Ág nes
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Re vicz ky Gyu la: Pün kösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy elõször tûnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyõzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Pentekosztész
Az ün nep el ne ve zé se a gö rög
pentekosztész, az az „öt ve ne dik”
szó ból szár ma zik, ugyan is ez az
ün nep a hús vét utá ni 50. na pon
kez dõ dik. 

Pün kösd ün ne pét a ke resz tény
egy ház an nak em lé ké re tart ja,
hogy Jé zus menny be me ne te le
után a Szent lé lek le szállt az apos -
to lok ra. Az 50 nap a zsi dó val lás -
ból ered. Õk ün ne pel ték a Pészach
utá ni öt ve ne dik ara tás, az el sõ gyü -
möl csök, majd ké sõbb a Tíz pa -
ran cso lat ado má nyo zá sá nak ün -
ne pét. 

Krisz tus menny be me ne te le után
az apos to lok, Má ria és a leg kö ze -
leb bi ta nít vá nyok kö zö sen ün ne pel -

ték pün kös döt. Hir te len ha tal mas
szél tá madt, amely be töl töt te az
egész há zat, ahol ös  sze gyûl tek.
Majd láng nyel vek je len tek meg,
me lyet szét osz lot tak és le száll tak
mind egyi kük re: meg tel tek Szent -
lé lek kel. Ez után kü lön fé le nyel ve -
ken kezd tek el be szél ni, ahogy a
Lé lek ad ta ne ki, hogy szól ja nak. A
Je ru zsá lem ben tar tóz ko dók meg -
lep ve ta pasz tal ták, hogy amit az
apos to lok mon da nak, ki-ki a ma -
ga nyel vén meg ér ti. Elõ ál lott Szent
Pé ter és pré di kál ni kez dett. So kan
meg ér tet ték be szé dét, és be lõ lük
ala kul tak az el sõ ke resz tény gyü -
le ke ze tek. Pün kösd te hát az egy -
ház szü le tés nap ja is.
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Legyen ön az M43-as 
Tisza-híd névadója!

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. 

Má so dik fá zi sá hoz ér ke zett a
név adás ára in dí tott kam pány. A
szak mai zsû ri – mely a NIF Zrt.,
Sze ged, Ma kó, Algyõ, a ki vi te le -
zõ cég, a Ti sza M–43 Kon zor ci -
um és a Földrajzinév-Bizottság de -
le gált ja i ból áll ös  sze – az áp ri lis
16-ig be ér ke zett ja vas la tok ból 5
ne vet vá lasz tott ki. A ki vá lasz tott
ne vek re a szer ve zõk má jus 14-ig
vár ják a la kos ság sza va za ta it. 

Te hát az 5 dön tõ be ju tott név: 
Gyevi híd
Mó ra Fe renc híd
Nap fény híd
Rad nó ti Mik lós híd
Szent-Györ gyi Al bert híd
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
má jus 14-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 NIF Zrt. hon lap ján a  ol da -
lon.

A Délmagyar hon lap ján az aláb -
bi lin ken: 

E-mailben az info@nif.hu cím re. 
Pos tai úton a Nem ze ti Inf ra st -

ruk tú ra Zrt. ré szé re, a 1439 Bu -
da pest, Pf. 695. cím re el kül dött
le vél ben, a „M43 Ti sza-híd név adó
kam pány” fel tün te té sé vel.

Te le fo non a NIF Zrt. in for má -
ci ós vo na lán: +361/436-8100.

A híd ke resz te lõ sza va zás ered -
mé nyét má jus 20-án, Sze ged na -
pi ün nep sé gen hir de tik ki. 

dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

Épül az új iskola
A si ke res köz be szer zé si el já rást kö -
ve tõ en feb ru ár 12-én Algyõ Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta a Stradel
2010 Kon zor ci um mal szer zõ dést
kö tött az Algyõ, Sport ut cai új ál -
ta lá nos is ko la épí té sé re. A mun -
ka te rü let át adás – át vé te le feb ru -
ár 15-én meg tör tént. 

A be fe je zés vár ha tó idõ pont ja:
2011. feb ru ár 15.

A pro jekt össz költ sé ge: kö zel
1,7 mil li árd fo rint. A pro jekt az

Eu ró pai Unió és az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban 200 mil lió fo rint tá -
mo ga tá sá val együtt kö zel 1,7 mil -
li árd fo rint. össz költ ség gel va ló -
sul meg. 

A DAOP–4.2.1/2/2F–2f-2009-
0019 azo no sí tó szá mú pro jekt rõl
má jus 12-én (szer dán) 14 órá ra
az épít ke zés hely szí né re (Algyõ,
Sport ut ca) Algyõ Nagy köz ség Pol -
gár mes te re, dr. Pi ri Jó zsef saj tó tá -
jé koz ta tót hív ös  sze, mely re sze re -
tet tel meg hív ja az ér dek lõ dõ ket,
Algyõ  la kos sá gát.

INFO – te le fon szám: 62/517-
517, hon lap: www.algyo.hu.

Kom pe ten cia ala pú ok ta tás 
fej lesz té se Algyõn

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta pá lyá za tot nyúj tott be a Tár -
sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog -
ram ke re té ben meg hir de tett
„TÁMOP–3.1.4/08/2 Kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás, egyen lõ hoz zá -
fé rés – In no va tív in téz mé nyek -
ben” tár gyú pá lyá za ti fel hí vás ra. Az
ön kor mány zat pá lyá za ti prog ram -
ja 31 mil lió 999 ezer 269 fo rint
össz ér té kû, amely 100 szá za lék -
ban vis  sza nem té rí ten dõ pá lyá -
za ti tá mo ga tás.

A kom pe ten cia ala pú ok ta tás lé -
nye ge, hogy a gyer me kek olyan
hasz nál ha tó tu dást kap ja nak, ame -
lye ket ta pasz ta la to kon ke resz tül
sze rez nek meg és a meg szer zett
tu dást az élet kü lön bö zõ te rü le te -
in, élet hely ze tek ben al kal maz ni
tud ják.

A pro jekt vég re haj tá sá ban az
aláb bi in téz mé nye vesz nek részt:
az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la és a Szi -
vár vány Óvo da.

Az ön kor mány zat ál tal meg va -
ló sí ta ni kí vánt pro jekt ke re té ben

az ál ta lá nos is ko la és az óvo da pe -
da gó gu sai kép zé se ken vesz nek
részt, majd az el sa já tí tott tu dást
na pi mun ká juk ban al kal maz zák. A
pe da gó gu sok mun ká ját szak mai
szak ér tõk se gí tik. A kom pe ten cia
ala pú ok ta tást se gí tõ esz kö zök be -
szer zé se is tár gya a pro jekt nek
(lap to pok, nyom ta tó, TV, szken -
ner, fény ké pe zõ gép, kü lön bö zõ
tan esz kö zök). A pro jekt a tel jes
2009/2010-es tan évet át fog ja.

Tá mo ga tó: Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség (1077 Bu da pest, Wes -
se lé nyi u. 20-22.). A pro jekt vég -
re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer -
ve zet: Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz -
ga tó sá ga (1055 Bu da pest, Bi ha ri
Já nos u. 5.).

Szûcsné Csépe Má ria 
pá lyá za ti re fe rens

Akadálymentes épületekben
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta si ke re sen pá lyá zott az Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv Dél-
al föl di Ope ra tív Prog ram ke re té -
ben meg hir de tett „Egyen lõ esé -
lyû hoz zá fé rés a köz szol gál ta tás ok -
hoz (Aka dály men te sí tés)” tár gyú
pá lyá za ti fel hí vás ra. Az ön kor -
mány zat pá lyá za ti prog ram ja kö -
zel 23,5 mil lió fo rint tá mo ga tás -
ban ré sze sült.

A pá lyá za tok cél ja volt a fo gya -
té kos em be rek élet mi nõ sé gé nek
ja ví tá sa, esély egyen lõ sé gé nek nö -
ve lé se ér de ké ben az ön kor mány za -
ti fe le lõs sé gi kör be tar to zó köz szol -
gál ta tás ok hoz va ló egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés biz to sí tá sa, a fo gya té -
kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szó ló
1998. évi XXVI. tör vény ben elõ írt

kö te le zett sé gek tel je sí té se. A pá -
lyá zat ke re té ben csak komp lex aka -
dály men te sí tés el vég zé sé re le he -
tett pá lyáz ni, az az az adott köz szol -
gál ta tás hoz va ló aka dály men tes
hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra va la meny  -
nyi fo gya té kos sá gi cso port (moz -
gás sé rült, lá tás- vagy hal lás sé rült,
ér tel mi sé rült, autista) szá má ra.

A pá lyá zat ból a pol gár mes te ri
hi va tal, a Szi vár vány Óvo da és az
Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény épü -
le té nek komp lex aka dály men te sí -
té se ké szül el. A köz be szer zé si el -
já rás nyer tes aján lat te võ jé vel a szer -
zõ dés áp ri lis 19-én meg kö töt ték.

Tá mo ga tó: Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség (1077 Bu da pest, Wes -
se lé nyi u. 20-22.). A pro jekt vég re -
haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve -
zet: VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej -
lesz té si és Ur ba nisz ti kai Nonprofit
Kft. Bé kés csa bai Te rü le ti Iro da
(5601 Bé kés csa ba, Derkovits sor 2.)

Szûcsné Csépe Má ria 
pá lyá za ti re fe rens

Üdülési utalványt, 
illetve egyéb utalványokat,

csekkeket vásárolok.
Telefonszám: 

06-30/694-39-73
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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.
Má jus 5., má jus 19. – dr. Pi ri Jó -

zsef pol gár mes ter; má jus 12., má -
jus 26. – 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,
www.algyo.hu.  

Te le pü lé si ren dez vény- és sport nap tár ké szült
Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõt-tes -
tü le te el fo gad ta a nagy köz ség
2010. évi te le pü lé si és sportnap -
tárát, mely ben a fon to sabb nagy -
ren dez vé nyek, sport ver se nyek ol -
vas ha tók ha vi bon tás ban.  A do -

ku men tu mok le tölt he tõk nyom -
tat ha tó ver zi ó ban Algyõ hon lap -
já ról a  prog ram ill. az ar chí vum
me nü pon tok alatt. 

Molnárné Vida Zsu zsan na 
al pol gár mes ter

Si ke res az al gyõi 
méhnyakrák-program foly ta tá sa!

Algyõ 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. 

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. A fe jen -
ként 100.000 Ft ér té kû, a szü lõk
szá má ra in gye ne sen 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 prog ram a 2010-es esz ten dõ -
ben is foly ta tó dik: 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. 

Az érin tett 19 kis lány kö zül (a
szü lõi nyi lat ko za tok be ér ke zé sét
kö ve tõ en) 15 kap ja meg té rí tés -
men te sen a vak ci nát, 2 nem igé -
nyel te, 2 gye rek pe dig idõ köz ben
el köl tö zött a te le pü lés rõl. A 3 ol -
tá si sor ból ál ló vak ci na tel jes be -
ke rü lé si ös  sze ge: 894 ezer forin. 

dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

Út ja ví tás és asz fal to zás Algyõn
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta fel mé ré se ket vég zett a te le pü -
lés bel te rü le tén el he lyez ke dõ út -
há ló zat mû sza ki ál la po tá ról. A
nagy köz ség asz fal to zott út há ló za -
ta vi szony lag jó ál la po tú nak te -
kint he tõ, en nek el le né re több he -
lyen ká tyú zás ra, pad ka ren de zés re
és ál lag meg óvást se gí tõ mun ka el -
vég zé sé re van szük ség. Na gyobb
prob lé mát je lent a még szi lárd
asz falt bur ko lat tal nem ren del ke -
zõ ut cák ál la po ta. 

Cél, hogy a még csak föld utas
vagy út alap pal ren del ke zõ ut cák
mind egyi ke vég le ges szi lárd bur -
ko la tot kap jon. Az asz fal to zá si és
út épí té si mun kát csak jog erõs épí -
té si en ge dély ter vek alap ján és an -

nak bir to ká ban le het el vé gez ni! A
hi va tal két rész let ben ké szít te ti el
a még bur ko lat tal nem ren del ke -
zõ ut cák ter ve it. Ezek kö zül már
en ge dé lye zé si el já rás alatt van a
Be rek, az Eg ri, a Ki ke let, a Nyír -
fa, a Ro dos tó, a Szü ret, a Tu taj, a
Tüs ke vár, a Si rály ut ca ter vei. Az
ön kor mány zat pénz ügyi le he tõ sé -
gei sze rint igyek szik az asz fal to -
zá si, ja ví tá si mun kát el vé gez ni. 

Jár da ja ví tá so kat is ter vez nek a
gya lo gos for ga lom mal érin tett te -
rü le te ken. A ká tyú zást rö vid idõn
be lül a te le pü lés egé szén el vé gez -
zük!

A hi va tal hoz be ér ke zõ la kos sá gi
ész re vé te le ket ez úton is kö szön jük!

Ke resz tes At ti la mû sza ki cso port

A KSH kér dez al gyõ i e ket
A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
Deb re ce ni Igaz ga tó sá ga tá jé koz tat -
ja az érin tet te ket, hogy Algyõn a
KSH el nö ke ál tal 2010. év re en -
ge dé lye zett ön kén tes adat szol gál -
ta tá son ala pu ló la kos sá gi adat fel -
vé te le ket vé gez. En nek nyil ván -
tar tá si szá ma, ne ve: 

1539 – MUN KA ERÕ-FEL MÉ RÉS
ÉS KI EGÉ SZÍ TÕ FEL VÉ TE LEI

1711 – IDÕ MÉR LEG FEL VÉ TEL
1942 – A LA KOS SÁG UTA ZÁ -

SI SZO KÁ SAI
Az adat gyûj tést hi va ta los meg bí -

zás sal ren del ke zõ, iga zol ván  nyal
el lá tott kérdezõbiztosok hajt ják
vég re. Az adat fel vé te lek rep re zen -

ta tí vak, va gyis vé let len sze rû en vá -
lasz tot ták ki a cí me ket. A ka pott in -
for má ci ók a sta tisz ti ká ról szó ló
1993. évi XLVI. tör vény ben, il let -
ve a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör -
vény ben fog lal tak nak meg fe le lõ -
en bi zal ma san ke ze lik, azok közzé -
telére aggregált, va gyis azo no sí -
tás ra al kal mat lan mó don ke rül sor.

To váb bi in for má ció kér he tõ:
KSH Deb re ce ni Igaz ga tó ság: 06-
52-529-867, 06-52-529-848-as te -
le fon szá mán. 

KSH Deb re ce ni Igaz ga tó ság
Dr. Var ga Il di kó Jegy zõ

Lom ta la ní tás
Algyõ Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va tal ér te sí ti a la kos sá got, hogy
a Te le pü lés tisz ta sá gi Kft. 2010.
má jus 15-én (szom ba ton) lom ta -
la ní tá si na pot tart.

Kér jük az in gat lan tu laj do no so -
kat, hogy az el szál lí tan dó lo mot
reg gel 6 órá ig he lyez zék az in gat -
la nok elé.

A gyûj tés sze lek tív mó don tör -
té nik, ezért le he tõ ség sze rint kér -
jük a pa pír, a mû anyag, a fém, il -
let ve a ve gyes lom hul la dé kot el -
kü lö nít ve elõ ké szí te ni.

Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket,

hogy a lom ta la ní tás ki zá ró lag a
lo mok el szál lí tá sá ra szol gál (pél -
dá ul na gyobb mé re tû be ren de zé -
si tárgy, bú tor, ágy be tét, ház tar tá -
si be ren de zés és ké szü lék, rongy,
edény, esz köz, ab lak üveg). A ké -
sõn ki he lye zett hul la dé kok, va la -
mint, az épí té si tör me lék, kom -
posz tál ha tó hul la dé kok, ál la ti trá -
gya, ve szé lyes nek mi nõ sü lõ hul -
la dé kok (pél dá ul ak ku mu lá to rok,
vegy sze rek) nem fér nek az ak ci ó -
ba, eze ket nem szál lít ja el a
szolgáltatószállításra. 

Pol gár mes te ri Hi va tal

To vább szé pül a Szi vár vány Óvo da
Nap kol lek tor és kül sõ nyí lás zá rók
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta pá lyá za tot nyúj tott be a böl -
csõ dék és köz ok ta tá si in téz mé nyek
inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se, va la -
mint kö zös sé gi bu szok be szer zé se
tá mo ga tás igény be vé tel ének rész -
le tes fel tét ele i rõl szó ló 1/2010.
(I.19.) ÖM ren de let alap ján az al -
gyõi Szi vár vány Óvo dá ban nap -
kol lek tor fel sze re lé sé re, va la mint
a két óvo da épü let kül sõ nyí lás zá -
ró i nak cse ré jé re. 

Pá lyá za tunk 7 mil lió 960 ezer fo -
rint tá mo ga tás ban ré sze sült, az

ön erõ ös  sze ge 1 mil lió 990 ezer fo -
rint. A be ru há zás ered mé nye ként
fel sze rel tek 2 Viessmann Vitosol
sík csö ves nap kol lek tort, amely az
óvo da me leg víz szük ség le té nek rá -
se gí té sé re szol gál. A nyí lás zá ró –
cse ré vel a két épü let ös  szes kül sõ
ab la ká nak és a be já ra ti aj tók nak,
va la mint a bel sõ aj tók nak fel újí tá -
sa tör té nik meg. E be ru há zás sal
az óvo da üze mel te té si költ sé ge i nek
je len tõs csök ke né se vár ha tó. 

Szûcsné Csépe Má ria 
pá lyá za ti re fe rens

Ké pes ség-ki bon ta koz ta tás és egyé ni in teg rá ció
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta
si ke re sen pá lyá zott az 5/2010. (I. 29.)
OKM ren de let ben fog lal tak ra. Az Al -
gyõi Ál ta lá nos Is ko la ös  sze sen: 1 mil -
lió 286 ezer 472 fo rint tá mo ga tás -
ban ré sze sül, me lyet az esély egyen -
lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek és az
in teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ
in téz mé nyek ben dol go zó pe da gó gu -
sok tá mo ga tás árá ra kell for dí ta ni.

Az úgy ne ve zett IPR prog ram foly -

ta tá sa ként a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek szak mai in teg -
rá ci ó já ra és ké pes ség-ki bon ta koz ta -
tá sá ra ke rül sor. Az érin tett ta nu lók
ne ve lé se és ok ta tá sa spe ci á lis egyé ni
fej lesz té si ter vek sze rint va ló sul meg,
cél az óvo dá ból az is ko lá ba tör té nõ
át me net meg kön  nyí té se, a kö zép fo -
kú is ko lai to vább ha la dás se gí té se.

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si,
if jú sá gi és sport re fe rens
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Az ESZI há za tá ján
Az Idõ sek Ott ho ná ban má jus 3-tól,
elõ re lát ha tó lag egy hó na pig, aka -
dály men te sí té si mun kát vé gez nek.
Ez idõ alatt az ügy fél fo ga dá si rend
vál toz hat. Meg ér té sü ket elõ re is
kö szön jük.

*
A hús vé ti ün ne pek re ké szü lõ dés
je gyé ben kéz mû ves fog lal ko zást
tar tot tak a Gyer mek jó lé ti Szol gá -

lat szer ve zé sé ben már ci us 31-én.
A gyer me kek öröm mel vet tek részt
az aj tó dí szek ké szí té sé ben. Öt le tes,
szép hús vé ti dí szek ké szül tek.

*
Má jus 30-án Gyer mek na pot tar -
ta nak a Sza bad idõ köz pont ban:
reg gel 9 órá tól min den gyer me -
ket sze re tet tel vár a Gyer mek jó lé -
ti Szol gá lat, szí nes prog ra mok kal.

Fej lesz té sek a Szi vár vány óvo dá ban
Ked ves Szü lõk!

Öröm mel tá jé koz tat juk önö ket,
hogy Algyõ Nagy köz ség Ön kor -
mány za tá nak nyer tes pá lyá za tá -
ból sor ke rül het óvo dánk komp -
lex aka dály men te sí té sé re. Ez ál tal
le he tõ vé vá lik az épü le tek be a ke -
rek es  szék kel tör té nõ be ju tás, a lá -
tás sé rül te ket ve ze tõ vo na lak kont -
rasz tos aj tó fes té sek Braille írá sos
fel irat ok se gí tik majd, a hal lás sé -
rül tek szá má ra mo bil in duk ci ós
hur ko kat sze rel nek be, a WC –k
aka dály men te sí té sé re is sor ke rül.
In téz mé nyünk ben az aka dály men -

te sí tés jú ni us 30-ig meg tör té nik.
A te vé keny ség el vég zé sé nek ide -
je alatt, a za var ta lan mû kö dés biz -
to sí tá sa ér de ké ben elõ for dul hat,
hogy az óvo dai éle tet át szer vez -
zük.

Kér jük önö ket ezen idõ szak
alatt, szí ves ked je nek in téz mé -
nyünk kel együtt mû köd ni, hogy
mi nél elõbb bir tok ba ve hes sék a
gyer me kek a fel újí tott épü let ré -
sze ket!

Meg ér té sü ket elõ re is kö szön -
jük: 

Ozsváth Lászlóné,
a Szi vár vány Óvo da ve ze tõ je

Ün ne pi Gyer mek hét
Má jus utol só he te lesz a Szi vár -
vány óvo dá ba já ró gyer mekek ün -
ne pi he te. A Pün kös dö lés után,
má jus 25-én 16 órá tól az al gyõi
fa lu ház ban évad zá ró gyer mek tánc
be mu ta tó lesz. Sándorné Vas vá ri
Ka ta lin óvo da pe da gó gus sze re tet -
tel vár min den ked ves ér dek lõ -
dõt.

*
Má jus 26-án 13 óra kor a Mi ci -
mac kó báb szín ház : Vi téz Lász ló
cí mû me se já ték kal ked ves ke dik az
ovi sok nak a Gyer mek nap al kal -
má ból.

*

Má jus 27-én „Újabb vi dám nap
az óvo dá ban” cím mel arc fes tés -
sel, lufihajtogatással, zsák ba –
macs ká val, ver seny já té kok kal és
más meg le pe té sek kel ked ves ked -
nek a gyer me kek nek az óvónõk..

*
Nagy cso por to sok bú csú ja az óvo -
dá tól: má jus 28-án 15 órá tól a
Mar ga ré ta és a Ma ci cso por tos
gyer me kek vi dám tan év zá ró mû -
sor ral bú csúz nak az óvo dás évek -
tõl. Sze re tet tel vár juk a Ked ves
Szü lõ ket!

Óvónénik

Új ra ökoiskola az al gyõi!
Is ko lánk újabb 3 év re, 2013-ig el -
nyer te az Ökoiskola cí met! Az
Ökoiskola Cím azok nak
az is ko lák nak, il let ve is -
ko lák mun ká já nak a leg -
ma ga sabb szin tû ál la -
mi el is me ré se, ame -
lyek is ko la fej lesz té si,
pe da gó gi ai mun ká ja
ki emel ke dõ en ma gas szín vo na lon
kép vi se li a kör nye ze ti ne ve lés, a
fenn tart ha tó ság pe da gó gi á ja ér té -
ke it. Mi ben kü lön bö zik egy
ökoiskola a töb bi is ko lá tól? Egy
ökoiskola ab ban kü lön bö zik egy
át la gos is ko lá tól, hogy nem csak a

ta ní tás ban ér vé nye sül nek a kör -
nye ze ti ne ve lés, a fenn tart ha tó ság

pe da gó gi á já nak el vei, ha -
nem az is ko lai élet min -
den te rü le tén; az is ko la

mû köd te té se te rén
épp úgy, mint a gye -
re kek ét kez te té se vagy
a tá bo rok szer ve zé se

so rán. A he lyi kö zös ség több szá -
lon kap cso ló dik az is ko lai mun ká -
hoz. A he lyi kör nye ze ti ér té kek és
gon dok ré szét ké pe zik az is ko la
pe da gó gi ai mun ká já nak, a he lyi
pe da gó gi ai prog ram ba be ágya zot -
tan. Is ko la Zöld Mun ka kö zös sé ge

1% a Gyer mek kor nak!
Kér jük, hogy jö ve de lem adó juk
1%-val tá mo gas sák az al gyõi óvo -
da Bol dog Gyer mek kor Ala pít vá -
nyát! Adó szám: 18464881-1-06. 

Óvo dai díj be fi ze té se
2010-ben az aláb bi idõ pont ok -
ban fi zet he tik be a szü lõk gyer -
me kük kö vet ke zõ ha vi óvo dai el -
lá tá sá nak dí ját: jú ni us 2. (szerda).

Bó bi ta hí rek
A té rí té si díj be fi ze té sé nek nap ja:
má jus 11. (kedd) 7.30-tól 15.30
órá ig. 

*
Má jus 28-án (pén te ken) 16.30 órai
kez det tel gyer mek nap pal egy be -
kö tött bú csúz ta tó ra in vi tál juk a böl -
csõ dé se ket és szü le i ket. Ezen a na -

pon bú csúz tat juk a szep tem ber -
ben óvo dá ba in du ló böl csõ dés
gyer me ke ket. A bú csú zó bölcsi -
seket 16.30 vár juk a böl csõ dé be. A
gyer mek nap 17.00 óra kor kez dõ -
dik min den gyer mek ré szé re. Amit
kí ná lunk: ugrálóvár, arc fes tés és
szá mos ap ró meg le pe tés. 

Az Egyesített Szociális Intézmény 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti Algyõ lakosságát, 

hogy az ügyfélfogadási rend megváltozott.

Családsegítõ Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási rendje Ügyfélfogadási rendje

Harcsás Gizella Kiss Ilona
Családsegítõ Családgondozó

Hétfõ: 9.00–15.00-ig Hétfõ: 10.00–15.00-ig
Kedd: 9.00–15.00-ig Kedd: 9.00–15.00-ig

Szerda: 10.00–15.00-ig Szerda: 9.00–15.00-ig
Csüt.: Ügyfélfogadás szünetel Csüt.: Ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 9.00–11.00-ig Péntek: 9.00–11.00-ig

MEGBÍZHATÓ, PRECÍZ, DOLGOS 
58 éves nyugdíjas hölgy munkát vállalna.

Mobil: 06-30-467-3440 E-mail: CSMARTI92@gmail.com

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
MÁ JUS 10. (hét fõ) 9–12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
MÁ JUS 11. (kedd) 10 óra Ter mék be mu ta tó az eme le ti klub te rem ben – Is mer je

meg a HRI-Vitalion Klub ter mé ke it!
MÁ JUS 12. (szer da) 9–12 óra Ve gyes ipar cikk vá sár
MÁ JUS 13. (csü tör tök) 8–12 óra Ka to nai- és mun ka ru ha vá sár
MÁ JUS 13. (csü tör tök) 17 óra Ter mék be mu ta tó - Is mer je meg a HRI-Vitalion Klub

ter mé ke it!
MÁ JUS 17. (hét fõ) 9–12 óra Ru ha, ci põ vá sár
MÁ JUS 20. (csü tör tök) 14–16 óra ÍRISZ OP TI KA – In gye nes szem vizs gá lat a Fa -

lu ház kis ter mé ben
MÁ JUS 21. (pén tek) 16 óra Ter mék be mu ta tó az eme le ti klub te rem ben
MÁ JUS 26. (szer da) 9–12 óra Ve gyes ipar cikk vá sár
MÁ JUS 31. (hét fõ) 9–11 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
JÚ NI US 8. (kedd) 9–12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
JÚ NI US 10. (csü tör tök) 9–11:30 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
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Ven dé ge ink vol tak a Szi vár vány Óvo da pe da gó gu sai
A TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0049
pá lyá zat ke re té ben áp ri lis 13-án az
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la egy be szél -
ge tés re hív ta meg a Szi vár vány
Óvo da pe da gó gu sa it. A prog ra -
mot Patyi Eri ka IPR (In teg rált Pe -
da gó gi ai Prog ram) mód szer ta ni
men tor-ta nács adó ve zet te, aki Bu -
da pest rõl ér ke zett hoz zánk.

Az ös  sze jö ve tel cél ja az óvo dá -
ból az is ko lá ba tör té nõ át me net
meg kön  nyí té se, hi szen egy gyer -

mek éle té ben nagy ese mény az el -
sõ ál ta lá nos is ko lai osz tály ba lé -
pés. A ta ní tók és óvo da pe da gó -
gu sok rend sze re sen hos pi tál nak
egy más órá in, il let ve fog lal ko zá -
sa in: a ta ní tó nõk meg is mer ked -
nek a le en dõ ta nít vá nya ik kal, az
óvó nõk pe dig fi gye lem mel kí sé -
rik el bal la gott gyer me ke i ket. Még -
is úgy gon dol tuk, hogy a kö zös cél
el éré se ér de ké ben szük sé ges egy
szak mai be szél ge tés.

A dél után fo lya mán a pe da gó -
gu sok meg osz tot ták egy más sal ta -
pasz ta la ta i kat, va la mint hang súlyt
ka pott a csa lád dal va ló kap cso lat -
tar tás, biz ton sá gos tá mo ga tó kör -
nye zet, a kol lé gák kap cso la ta és a
szak mai tá mo ga tás.

Min den részt ve võ na gyon hasz -
nos nak tar tot ta e rend ha gyó ös  sze -
jö ve telt, és ja vas la tok szü let tek a
kö vet ke zõ kö zös prog ram ra.

Sza bó Le o nó ra szak mai ve ze tõ

Víz Vi lág nap já tól a Föld Nap já ig
A Víz Vi lág nap já tól a Föld Nap -
já ig tar tó egy hó na pos ren dez -
vény so ro za tunk köz pon ti té má ja
eb ben az év ben is az „Ener gia”. Ez -
úton kö szön jük az óvo dá sok nak a
szín vo na las mun ká kat!

Ha gyo má nya ink hoz hí ven a csa -
lá dok nak is volt le he tõ sé ge pá lya -
mun kák el ké szí té sé re.

Az óvo dá sok, a csa lá dok és az
osz tály kö zös sé gek mun ká i ból ki -

ál lí tást ren dez tünk a Sár ga is ko la
fo lyo só ján, ame lyet a tan év vé gé -
ig min den ked ves ér dek lõ dõ meg -
te kint het.

Fel hív juk a csa lá dok fi gyel mét,
hogy má jus vé gé ig szí ve sen vár juk
to váb bi pá lya mun ká i kat (ma kett,
pla kát, vers, tár sas já ték stb. for -
má ban), ame lye ket a tan év zá ró
ün nep sé gen ke rül nek dí ja zás ra.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven já té kos
ve tél ke dõ vel zár tuk a Víz Vi lág -
nap já tól a Föld Nap já ig tar tó egy -
hó na pos ren dez vény so ro za tun kat
áp ri lis 22-én. Az idei tan év ben az
idõ já rás nem mi att a fel sõs di á -
kok a Sár ga is ko lá ban, az al sós di -
á kok a Zöld is ko lá ban ver se nyez -
te. Az idei tan év ben az ál lo má so -
kon min den fel adat az „ener gia,
meg úju ló ener gia for rás ok” kö ré
cso por to sult: volt TO TÓ, rejt vé -
nyek, gom ba va dá szat és „száz lá bú
osz tály” ügyes sé gi fel adat, kép ki -
ra kó, activity, táp anyag ok ener -
gia tar tal má nak ki szá mí tá sa. A zá -
ró na pi já té kos ve tél ke dõ le zá rá -
sa ként is ko lánk min den di ák ja és
pe da gó gu sa a temp lom mel let ti
pá lyán élõ kép for má já ban ki ír ta az
ENER GIA szót és ga lam bo kat is

röp tet het tek ta nu ló ink, kö szön -
he tõ en Mol nár Vik tó ria 3. osz tá -
lyos di á kunk nagy pa pá já nak.

A zá ró nap ver se nyén az osz tá lyok
az aláb bi ered mé nye ket ér ték el: 

1–2. év fo lya mon: I. he lye zett
lett az 1.b osz tály, II. lett a 2.a osz -
tály, III. he lye zést ért el a 2.b  osz -
tály és IV. lett az 1.a osz tály; 3–4.
év fo lya mon: I. he lye zett lett a 4.b
osz tály, II. lett a 4.a osz tály és III.
he lye zést ért el a 3. osz tály; 5-6.
év fo lya mon: I. he lye zett lett az 5.a
osz tály, II. lett az 5.b osz tály és
III. he lye zést ért el a 6. osz tály; 7-
8. év fo lya mon: I. he lye zett lett a
8.b osz tály, II. lett a 7.a osz tály, III.
he lye zést ért el a 7.b osz tály és IV.
lett a 8.a osz tály.

A ren dez vé nyek rõl be szá molt: 
Koczka Ág nes

Fó rum
Az idei tan év ben áp ri lis 21-én ren -
dez tük meg Föld na pi Fó ru mun kat
a fa lu ház ban, ame lyet EnerGizi fel -
töl tõ dé se cí mû je le net tel nyi tot tak
meg is ko lánk 6. osz tá lyos ta nu lói,
fel ké szí tõ ta ná ruk Malustyik
Mihályné. Leg na gyobb örö münk re
el fo gad ta meg hí vá sun kat: Jász apá -
ti Ist ván a MOL szak em be re, mér -
nö ke és Il lés Gá bor kör nye ze ti ne -
ve lé si elõ adó; fó ru mun kat meg tisz -
tel te je len lé té vel Molnárné Vida Zsu -
zsan na al pol gár mes ter as  szony és

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si, if -
jú sá gi és sport re fe rens is. A Fó rum
a ven dé ge ink rö vid be mu tat ko zá -
sá val kez dõ dött, majd a gye re kek
fel tet ték fel me rü lõ kér dé se i ket a
ven dé gek hez pl. Algyõn hasz nál -
nak-e nap ele met? Men  nyi föld gázt
fo gyasz tunk éves szin ten? Az új is -
ko la épí té sé nél ho gyan al kal maz zák
a meg úju ló ener gia for rást? El -
mond hat juk, hogy kér dé se ink re
min den eset ben ért he tõ és ki me rí -
tõ vá la szo kat kap tunk. 

Prog ra mok, elõ adá sok, rend ha gyó órák
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 az ér -
dek lõ dõk nek áp ri lis ban négy te -
re pi prog ra mot kí nál tunk. 

Áp ri lis el se jén te re pi prog ra -
mon vet tünk részt – a tér ség bõl kö -
zel szá zan – a Fe hér-tó nál, majd
a sándorfalvi Sze mét vá lo ga tó
Üzem ben. A Fe hér-tó nál gyö nyör -
köd het tünk kü lön le ges ma dár fa -
jok ban, mint pél dá ul a nagy kó -
csag, a szür ke gém, a bak csó, a
bar na ré ti hé ja, a ka na las gém. Az
üzem ben az elõ zõ prog ram kont -
raszt ját, sze mét he gye ket, és sok-
sok fá rad sá gos mun kát fi gyel het -
tünk meg. Meg tud tuk, hogy saj -
nos a la kos ság még nem állt rá a
sze lek tív hul la dék gyûj tés re, ezért
az üzem ben te szik meg ezt az ott
dol go zók, akik nek õszin te kö szö -
net és el is me rés ezért a mun ká ért.

Az üve get, a pa pírt és az alu mí ni -
u mot fel dol go zó üze mek be szál lít -
ják a vá lo ga tás után. A he lyi bio -
gáz te lep an  nyi ára mot ter mel,
ami el lát ja az üze met; a zöld hul -
la dék fel dol go zó üzem na gyon jó
mi nõ sé gû vi rág föl det ál lít elõ.

Áp ri lis 10-én szin tén te re pi
prog ra mon vet tünk részt gye re -

kek kel és szü lõk kel kö zö sen a
mórahalmi Nagyszéksós-tónál,
ahol a bi valy csor dán kí vül meg -
cso dál hat tunk ví zi ma da ra kat, ví -
zi sik ló kat, és meg is mer het tük a
tó ke let ke zé sét, an nak elõ nye it és
hát rá nya it.

Áp ri lis 17-én a do rozs mai szél -
ma lom hoz lá to ga tott el is ko lánk
43 ta nu ló ja, aki ket Vas Jó zsef ve -
ze tett vé gig a ma lom mú ze um ban.

He gyi Gab ri el la szak mai ve ze tõ
*

Áp ri lis 19-én elõ ször al só sok nak,
majd fel sõ sök nek is elõ adást tar -
tott is ko lánk ban Al bert And rás, a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park mun ka -
tár sa. Fény ké pek kel il luszt rált elõ -
adá sán lát hat tuk, hogy mi lyen
nagy ve szély ben van nak köl tö zõ
ma da ra ink nem csak a glo bá lis fel -
me le ge dés, ha nem az em be ri fe -
le lõt len ség mi att is. Meg tud hat -
tuk, hogy mit je lent és mi ért fon -
tos a ma da rak meg gyû rû zé se és a
szá mí tó gé pes nyom kö ve té sük. 

A ma da rak ilyen meg fi gye lé sé vel
nyo mon kö vet het jük az út vo na lu -
kat Eu ró pán ke resz tül az af ri kai
kon ti nen sig.

Áp ri lis 22-én te re pi fog lal ko -
zá sa so rán Áb ra hám Krisz ti án, a Kis -
kun sá gi Nem ze ti Park mun ka tár -
sa 40 ta nu lónk kal is mer tet te meg
a Fe hér-tó nö vény- és ál lat vi lá gát. 

Zá ró nap 
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Csong rád Me gyei Ama tõr Sakk baj nok ság
A 10. zá ró for du ló ered mé nyei
Tiszaparti Iskola-Üllés 0.5–4.5 
(2010. 04. 18.)
Tésik Péter-Nagy Zol tán 0–1
Bakacsi Csaba-Kurucsai And rás 0.5-0.5
Szajbély S.-Heintz Se bes tyén 0–1
Tu bák Dá ni el-Gá bor Gé za 0–1
Tésik László-Rácz Gá bor 0–1

*
Szatymaz-Algyõ 1,5–3,5 (2010. 04. 25.)
Ifj. Filep Mik lós-Ádók Já nos 0–1
Id. Filep Mik lós-Grószpéter Zol tán 0–1
Tóth Sán dor-Gonda And rás 1–0
Vajsenbek Pé ter-Dr.Gonda Já nos 0–1
Áb ra hám Lász ló-Pé ter Sza bó Mi hály
0.5–0.5

*

Sza bad na pos csa pat: Mórahalom
Az 5. for du ló ból el ma radt mér kõ zés
Algyõ-Szatymaz 1.5–3.5 (2010. 04. 25.)
Ádók János-ifj.Filep Mik lós 1–0
Grószpéter Zoltán-id. Filep Mik lós 0-1
Gonda And rás-Tóth Sán dor 0–1
Dr. Gonda János-Vajsenbek Pé ter 0.5–0.5
Pé ter Sza bó Mi hály-Áb ra hám Lász ló 0–1

*
A Csong rád Me gyei Ama tõr Sakk -
baj nok ság 2009/2010. évi ver seny
vég ered mé nye
1. Üllés 30 (8)
2. Mórahalom 20 (8)
3. Szatymaz 19.5 (8)
4. Algyö 18.5 (8)
5. Tiszaparti Sakk is ko la 12 (8)

Ne le gyünk a vi lág leg egész ség te le nebb or szá ga!
Szem lé let mód-vál tás szük sé ges 

egy egész sé ge sebb és „em ber hez mél tóbb” élet hez
Ma gyar or szág saj nos az Eu ró pai
Unió, egy ben a vi lág egyik leg -
egész ség te le nebb or szá ga. Eb ben
sze re pet ját szik a né pes ség egész -
ség te len, moz gás sze gény élet mód -
ja, a je len tõs al ko hol fo gyasz tás és
do hány zás, va la mint a zsí ros éte -
lek fo gyasz tá sa.

A szak em be rek em lé kez te tet -
nek: Ma gyar or szá gon az el ha lá -
lo zás ok okai kö zött ve ze tõ a sze -
re pük a szív- és ér rend sze ri, a da -
ga na tos meg be te ge dé sek nek.
Nem csak eu ró pai, ha nem vi lág -
vi szony lat ban is a leg ma ga sabb a

tü dõ rá kos be te gek ará nya a fér fi -
ak kö ré ben! Az Eu ró pai Uni ó ban
Ma gyar or szág mel lett Bul gá ria és
Ro má nia so rol ha tó a leg egész ség -
te le nebb or szá gok kö zé.

A WHO idei kam pá nyá ban a
vá ro sok ban élõk egész ség te len
élet mód já ra, a kör nye zet szen  nye -
zés re, a rák- és szív be teg sé gek szá -
má nak nö ve ke dé sé re igyek szik fel -
hív ni a fi gyel met.

Nagy köz sé günk szá mos sport -
prog ram mal, te le pü lé si ren dez -
vén  nyel, köz ok ta tá si in téz mé nye -
i nek spe ci á lis pe da gó gi ai prog -
ram ja i val kí ván az al gyõi szem lé -
let mó don vál toz tat ni. Mo zog ha -
tunk a te le pü lé si sport ma já lis ren -
dez vé nye in, úsz ha tunk a Bor bá la
Für dõ ben, fut ha tunk és ke rék pá -
roz ha tunk a Ti sza-töl té sen, hasz -
nos ta ná cso kat kap ha tunk az
egész sé ges élet mód hoz és gasztro-
ötletekkel kap cso ló dó an az Élet -
re form Klub elõ adá sa in, rák szû ré -
si prog ra mok in dul nak ge ne rá ci -
ós bon tás ban. Ám a leg fon to sabb,
hogy tud juk: az élet mód vál tás és
egy egész sé ge sebb élet meg élé se
egye dül csak raj tunk mú lik!

HAJ RÁ ALGYÕ!
Te le pü lé si sport nap tár

Má jus 8. (szom bat) 11 óra – Algyõ-
Szeged (elõ ké szí tõ fo ci csa pat) mér -
kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász Sán -
dor). 17 óra – Szegvár-Algyõ (MII
fo ci csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor).

Má jus 9. (va sár nap) – Gyer mek
ügyes sé gi lo vas ver seny (Szeged-
Szentmihály) (Al gyõi Lovasklub,
Ba kos Ist ván). 12 óra –Algyõ-
Szászhalombatta (U 16 fo ci csa pat)
mér kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász
Sán dor). 14 óra –Algyõ-Szász -
halom batta (U 19 fo ci csa pat) mér -
kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász Sán -
dor).

Má jus 14. (pén tek) 17 óra –
Újszentiván-Algyõ (elõ ké szí tõ fo -
ci csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor).

Má jus 15. (szom bat) 17 óra
–Algyõ-Újszentiván (MII fo ci csa -
pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport kör,
Ju hász Sán dor).

Má jus 16. (va sár nap) 11 óra
–OMTKE ULE - Algyõ (U 16 fo -
ci csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor). 13 óra
–OMTKE ULE - Algyõ (U 19 fo -
ci csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor).

Má jus 23. (va sár nap) 17 óra
–Szõreg-Algyõ (MII fo ci csa pat)
mér kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász
Sán dor).

Má jus 21–23. – Maraton Ma -
gyar Baj nok ság (Fadd) (Al gyõi
Sport kör – Ka jak-ke nu Szak osz -
tály, Kopaszné De me ter Irén).

Má jus 24. (hét fõ) – Díj ug ra tás
(Mind szent) (Al gyõi Lovasklub, Ba -
kos Ist ván).

Má jus 28. (pén tek) – Di ák úszó -
ver seny (Algyõ, Bor bá la Für dõ)

(Algyõ Sport já ért Köz ala pít vány,
Ba jusz Já nos).

Má jus 28. (pén tek) 17 óra – Ti -
sza  Vo lán- Algyõ (elõ ké szí tõ fo ci -
csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor).

Má jus 29. (szom bat) 17 óra
–Algyõ - Ma kó (MII fo ci csa pat)
mér kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász
Sán dor). Gyer mek ügyes sé gi lo -
vas ver seny (Újszentiván) (Al gyõi
Lovasklub, Ba kos Ist ván).

Má jus 30. (va sár nap) – Díj ug -
ra tás (Újszentiván) (Al gyõi
Lovasklub, Ba kos Ist ván). 11 óra
–Soroksár - Algyõ (U 16 fo ci csa pat)
mér kõ zés (Al gyõi Sport kör, Ju hász
Sán dor). 13 óra –Soroksár - Algyõ
(U 19 fo ci csa pat) mér kõ zés (Al -
gyõi Sport kör, Ju hász Sán dor).

Ál lan dó prog ra mok:
Min den hét fõn, csü tör tö kön 16-

18 óra: Ököl ví vás edzés (Al gyõi
Fa lu ház, Kátó Sán dor).

Min den hét fõn, csü tör tö kön
18.30 óra: Taekvon-do edzés
(Edzõ te rem, Kiss Zsolt G.).

Min den hét fõn, csü tör tö kön
18.30 óra: As  szony tor na (Al gyõi
Fa lu ház, Ko vács Krisz ti na).

Min den ked den 18.30 óra – Jó -
ga tan fo lyam („Zöld is ko la”, Jó ga
a Min den na pi Élet ben Egye sü let,
Pasek At ti la)

A sport ered mé nyek rõl az Al gyõi
Hír mon dó ha sáb ja in, ill. a
internetes ol da lon fo lya ma to san
be szá mo lunk.

A szer ve zõk és a csa pa tok ver -
se nye ik re min den szur ko lót és ér -
dek lõ dõt sze re tet tel vár nak!

INFO: 

Bereczné Láz ár Nó ra

Bé csi II. és IV. he lye zés az al gyõi ka ja ko sok tól 
Algyõ ka ja kos ver seny zõi (Al gyõi
Sport kör – Ka jak-ke nu Szak osz -
tály) az Auszt ria Ma ra to ni Ka jak
Baj nok sá gán (Bécs) vet tek részt
áp ri lis 25-én.

Az oszt rák ver seny zõk mel let
cseh, uk rán, ma gyar, szlo vák spor -
to lók in dul tak a meg mé ret te té -
sen. 

A gyer mek ’96, ’97-es kor cso -
port nál 20 in du ló ból Ko pasz Bá lint
(Algyõ) II. he lye zést ért el, masters
kor cso port ban Ko pasz Pé ter (Algyõ)
a IV. he lyen vég zett.

A spor to lók nak gra tu lá lunk és
to váb bi si ke re ket kí vá nunk!

Kopaszné De me ter Irén, 
Bereczné Láz ár Nó ra
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Comenius–Egész éle ten át tar tó ta nu lás
Pro jekt ta lál ko zó Len gyel or szág ban
Már ci us 17–21. kö zött zaj lott a
Comenius Egész éle ten át tar tó ta -
nu lás, Is ko lai Együtt mû kö dé sek
prog ram „Celebrating Together –
Ün ne pel jünk együtt” pro jekt je ke -
re té ben a prog ram má so dik pro -
jekt ta lál ko zó ja a len gyel or szá gi
Bia³ystok vá ro sá ban. A ta lál ko zón a
kü lön bö zõ or szá gok (Ang lia, Hol -
lan dia, Len gyel or szág, Ma gyar or -
szág, Olasz or szág és Spa nyol or szág)
part ner in téz mé nye i nek kép vi se lõi
vet tek részt. Az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko lát He gyi Gab ri el la, Koczka Ág nes,
Sü li Zsu zsan na és Ficsórné Ré ti Eme -
se kép vi sel te. A ta lál ko zó el sõ nap -
ján, a mun ka meg be szé lé sen az in -
téz mé nyek ko or di ná to rai be szá mol -

tak az ed dig vég zett mun ká ról.
Power point dia so ro zat se gít sé gé vel
mu tat ták be a vég zett te vé keny sé -
gek kü lön bö zõ fá zi sa it, vég ered -
mény ét. Min den is ko la fel ada ta az
el múlt idõ szak ban a ka rá cso nyi ün -
nep kör be mu ta tá sa volt. Meg bi zo -
nyo sod tunk ar ról, hogy ezek ben az
in téz mé nyek ben a pro jekt te vé keny -
ség je len tõs rész ben a tan órák ba
épül ve va ló sult meg, hi szen ez alap -
ve tõ kö ve tel mény a pro jekt meg va -
ló sí tá sa so rán. A be mu ta tott dia so -
ro za to kat, vi de o fel vé te le ket az olasz

part ner fog ja egy kö zös ki ad ván  nyá
szer kesz te ni, így ké pet kap hat nak
ta nu ló ink azok ról a szí nes, vál to za -
tos, ér de kes ha gyo má nyok ról, nép -
szo kás ok ról, me lyek Eu ró pa egyes
or szá ga it jel lem zik. A má so dik na -
pon a kö vet ke zõ idõ szak fel ada ta i -
nak meg be szé lé se volt na pi ren den.
Má ju sig, ha son ló an az elõ zõ höz, a
hús vé ti ün nep kör fel tér ké pe zé se a
cél. Len gyel part ne re ink be mu tat -
ták is ko lá ju kat, mely a Szko³a Pod-
stawowa nr 26 im. Stanis³awa Staszica
ne vet vi se li, ahol a gye re kek szín vo -
na las pro duk ci ók kal ör ven dez tet tek
meg ben nün ket. Meg is mer tük
Bialystokot, mely Len gyel or szág
egyik leg na gyobb vá ro sa, az or szág
észak ke le ti ré szé ben ta lál ha tó sok

vi hart meg ért tör té nel mi vá ros.
Szom ba ton a Bialowieza Nem ze ti
Park ba lá to gat tunk el, ami az or szág
leg öre gebb ter mé szet vé del mi te rü -
le te. Ér de kes sé ge, hogy itt ta lál ha -
tó az egyet len olyan er dõ ség, amely
az õsi ko rok ban Eu ró pát bo rí tot ta.
A te rü le ten 300 eu ró pai bö lény is él.
Új ra jó volt meg ta pasz tal ni, hogy a
kö zös cél ér de ké ben vég zett mun -
kál ko dás mi lyen hasz nos és fel eme -
lõ mind an  nyi unk szá má ra. 

Ficsórné Ré ti Eme se 
kap cso lat tar tó

II. Dél-al föl di Zöld Di ák par la ment Csong rá don
Áp ri lis 23-án Csong rá don vol tunk
a Dél-al föl di Zöld Di ák par la ment
II. ülé sén. Az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la szer ve zé sé ben – a ré gi ó ban
elõ ször – egy év vel ez elõtt ke rült
sor a re gi o ná lis di ák par la ment meg -
ren de zé sé re, mely nek té má ja
„Ener gia vál ság zöld Di ák szem mel”
volt. Az idei év ben há rom csong rá -
di ökoiskola, az Ének-Zenei Ál ta lá -
nos Is ko la, a Ba tsá nyi Já nos Gim -
ná zi um és Szak kö zép is ko la és a Bár -
sony Ist ván Me zõ gaz da sá gi Szak -
kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi -
um kö zö sen szer vez te meg a dél-
al föl di ré gió ál ta lá nos és kö zép is -
ko lái szá má ra a di ák par la men tet.
Együtt gon dol ko dás ra hív ták a di -
á ko kat a Biodiverzitás, va la mint a
Föld, víz, le ve gõ nö vény- és ál lat -
vi lág vé del me té mák ban. A di ák -
par la men tet a ren de zõ há rom is ko -
la ve ze tõ je, va la mint Csong rád al -
pol gár mes te re nyi tot ta meg be szé -

dé vel. Kutasi Le ven te, a di ák par la -
ment el nö ke fel ele ve ní tet te az egy
év vel ez elõtt tör tén te ket, majd a

részt ve võk há rom szek ci ó ban: Föld,
Le ve gõ és Víz szek ci ók ban kezd -
het ték el a mun kát. Min den szek -
ci ó ban el mond tuk a fel me rült, ész -
lelt prob lé má kat, ame lyek meg ol -
dá sá ra ja vas la tok kal él tünk. A di ák -
par la ment le zá rá sa ként a csong rá -
di is ko la elõt ti park ban el ül tet tük
kö zö sen az év fá ját, az ezüst hárst.

Mol nár Krisz ti án
7.b osz tá lyos di ák kép vi se lõ

Is ko lai ha tár idõ nap ló
Má jus
3–7. Pro jekt nyi tó a nap kö zi ben: Az egész -

ség.
Áp ri lis 29.–má jus 28. Par lag fû pro jekt a
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 pá lyá zat ke -
re te in be lül tan órán és tan órán kí vü li fog lal -
ko zá sok ke re té ben.
5. 7.00–17.00 Ebéd be fi ze tés má jus hó nap -

ra (20 nap).
6. 8.00–12.00 Ebéd be fi ze tés má jus hó nap -

ra (20 nap).
3–7. Szü lõi ér te kez le tek anyák na pi ün nep -

sé gek kel egy be köt ve.
7. Me gyei ter mé szet is me re ti ve tél ke dõ 2–4.

év fo lyam ré szé re 
8. Fa lu na pok.
10. Ma da rak és Fák Nap ja – ma da rak meg -

fi gye lé se, meg em lé ke zés tan órá kon.
10. A 4.a osz tá lyo sok óra lá to ga tá sa a fel sõ

ta go zat ban tan órá kon.
12. A 4.b osz tá lyo sok óra lá to ga tá sa a fel -

sõ ta go zat ban tan órá kon.
10–14. a TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0049

pá lyá zat ke re te in be lül té ma hét: Az
egész ség. Zá ró nap: má jus 14-én
14.30-tól a Zöld is ko lá ban. Prog -
ram ja ink: Ze nés be me le gí tés. Jó ga
be mu ta tó, Aszfaltrajzverseny, Já té -
kos sport ver se nyek, Egész sé ges
táp lál ko zás, kós to ló val, Test súly,
test zsír, vér nyo más mé rés (vé dõ nõ),
kér dõ ívek ki töl te té se a je len lé võ fel -
nõt tek kel. Zöld ség-, gyü mölcs szob -
rá szat. Fog ápo lás sal kap cso la tos
to tó. Gyógy te ák készítése,. SZETITEL
Egye sü let szer ve zé sé ben já té kos fel -
ada tok.

A prog ra mot tá mo gat ja: ARCADIA REK LÁM- KFT.
ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog -
ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.
10–15. Ta nu lói ki me ne ti mé ré sek az 1–4. év -

fo lyam ban.

15. Ál lat- és nö vény sze re tet nap ja.
14–18. Er dei is ko la 5.a és 5.b osz tá lyok ré -

szé re.
19–23. Pro jekt ta lál ko zó Comenius pá lyá zat

ke re té ben Olasz or szág ban.
24. Pün kösd – mun ka szü ne ti nap.
25. 8-tól Cso port fény ké pe zés: 8 órá tól az

al só ban, kb. 9-tõl fel sõ ta go zat ban.
26. 8.00 – 12.00 Or szá gos kom pe ten cia -
mé rés a 4. 6. és 8. év fo lyam ok ban.
26. Hal pro jekt – pro jekt zá ró a Han sá gi is -
ko la pá lyá zat ban a 7. osz tá lyo sok rész vé te -
lé vel.
28. a KEOP-6.1.0/B-2008-0022 pá lyá zat
zá ró nap ja.
28. Az „egész ség” c. pro jekt zá rá sa a nap -
kö zi ben.
30. Hor gász ver se nyen vesz nek részt a di á -
kok a Kor mo rán Egye sü let szervezésében..
Jú ni us
3. Vi dám nap kö zi zá rás.
4. Ta nul má nyi ki rán du lás.
1. 7.00–17.00 Ebéd be fi ze tés jú ni us hó nap -
ra (8 nap).
2. 8.00–12.00 Ebéd be fi ze tés jú ni us hó nap -
ra (8 nap).
10. 13.00 Tan év vé gi osz tá lyo zó ér te kez let
a Sár ga is ko lá ban.
11. 17.00 Bal la gá si ün nep ség a Sár ga is -
ko lá ban.
14. Mú ze um lá to ga tás Ópusztaszeren (1–4.,
6., 7.b, 8. osz tá lyok nak).
15. DÖK-nap – Zöld kár tya és zöld le vél ju -
ta lom út.
18. 17.00 Tan év zá ró ün nep ség.
Ta ní tá si he tek má jus-jú ni us hó nap ban:
má jus 3–7. A hét, má jus 10–14. B hét 
má jus 17–21. A hét, má jus 25–28. B hét
má jus 31.–június 4. A hét jú ni us 7–11. B
hét jú ni us 14–18. A hét
Hí re in ket el ol vas hat ják is ko lánk hon lap ján a
www.algyoiskola.hu weboldalon is.

Ko ope ra tív tech ni kák be mu ta tó ja 
ven dég pe da gó gu sok nak 

Már ci us 29-én ma te ma ti ka be mu ta -
tó órát tar tot tunk is ko lánk ban a Ka -
pos vár ról, Bé kés csa bá ról, Domaszék -
rõl, Röszkérõl, Ke rek egy há zá ról és
Zsombóról ér ke zett pe da gó gus kol -
lé gák nak. A HEFOP-os pá lyá za ti
men to runk az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko -
la két pe da gó gu sát kér te fel az órák
meg tar tá sá ra. Az el sõ órán Almásiné
Csá szár Pi ros ka a 6. osz tá lyo sok kal az
ará nyos sá gok kal fog lal ko zott, a kö vet -
ke zõ órán He gyi Gab ri el la a 7.a osz -
tál  lyal függ vé nyek kel kap cso la tos fel -

ada to kat ol dott meg. Ven dé ge ink be -
pil lan tást nyer het tek a ko ope ra tív
mód sze rek al kal ma zá sá ba a ma te -
ma ti ka órá kon, va la mint meg is mer -
het ték a ta nu lók ér té ke lé sé nek le he -
tõ sé ge it (egyé ni mun ka, cso port mun -
ka). Kol lé gá ink öröm mel fo gad ták a
be mu ta tó órá kat, el mond ták, hogy jó
volt meg ta pasz tal ni a ko ope ra tív tech -
ni ká kat, mód sze re ket az al kal ma zá -
suk ban is. Sok új öt let tel és él mény  -
nyel gaz da god tak is ko lánk ban.

He gyi Gab ri el la ma te ma ti ka ta nár
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Tá mo ga tást ka pott a he lyi ci vil szfé ra
Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes -
tü let feb ru ár 24-i ülé sén meg tár -
gyal ta és el fo gad ta a he lyi tár sa -
dal mi szer ve ze tek 2009. évi be -

szá mo ló ját. A 27/2010. (II. 24.)
Kt. ha tá ro zat ér tel mé ben a he lyi
„ci vi lek” az aláb bi tá mo ga tás ban
ré sze sül tek:

Be kell tar ta ni az ebtartási sza bá lyo kat
Az el múlt idõ szak ban sok be je len -
tés ér ke zett, hogy a köz te rü let re
fel ügye let nél kül ki en ge dett ebek
fel bo rít ják a sze mét gyûj tõ edé nye -
ket, fél nek tõ lük a gye re kek és az
idõs em be rek. Algyõ Nagy köz ség
Kép vi se lõ Tes tü le te az 5/1999.
(I.15.) sz.-ú Önk. ren de le te az ál -
la tok tar tá sá ról 5.§, 6.§ tar tal maz -
za az ebtartási sza bá lyo kat, va la -
mint a 8.§ a vég re haj tá si, sza bály -
sér té si el já rás sza bá lya it.

Ki vo nat a ren de let bõl:
5.§ /9. bek.: Köz te rü le ten, il let ve
a la kó ház kö zös hasz ná la tú he lyi -
sé ge i ben s an nak ud va rán az ebet
biz ton sá gos ve ze tés re al kal mas pó -
rá zon kell ve zet ni. A ren de let 2.
szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ha ra pó, vagy tá ma dó ter mé -
sze tû ebe ket ilyen eset ben száj ko -
sár ral is kö te le zõ el lát ni. Kü lö nö -
sen ve szé lyes ebet köz te rü let re ki -

en ged ni, tö meg köz le ke dé si jár -
mû vön szál lí ta ni ti los.

6.§ /4. bek.: Ebet sza ba don fut tat -
ni a ren de let 2. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott te rü le ten le het.
/5. bek.: A ha ra pós, vagy tá ma dó
ter mé sze tû ebet a ki sza ba du lá sát
meg aka dá lyo zó mó don kell tar ta ni.

8.§ /3. bek.: Sza bály sér tést kö vet
el, és 10 000 Ft-ig ter je dõ birs ág -
gal sújt ha tó, b./ aki az eb tar tá sá -
ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, c./ va la -
mint az ál lat vé del mi, köz egész ség -
ügyi sza bá lyo kat meg sze gi. /4. be -
kez dés: Azt az ebet, amel  lyel a sza -
bály sér tést el kö vet ték el le het ko -
boz ni. Az el kob zott ebet a gyep -
mes te ri te lep re kell szál lí ta ni,
amely az zal sza ba don ren del ke zik.

A pol gár mes te ri hi va tal a ren -
de let be tar tá sát fo ko zot tan el len -
õriz ni fog ja.

Mol nár La jos, 
pol gár mes te ri hi va tal

Mórahalmi ter mé szet is me re ti ve tél ke dõn
Is ko lánk csa pa ta III. he lye zést ért
el a már ci us 29-én Mórahalmon
meg ren de zett Csizmazia György
Komp lex Ter mé szet is me re ti Ve -
tél ke dõn. A ne ve zett 9 is ko la csa -
pa tá nak a ve tél ke dõn a leg kü lön -
fé lébb fel ada tok kal kel lett meg -
küz de nünk: tesz tet ol dot tunk meg
az év ma da ra i val kap cso la to san,
be szá mol tunk is me re te ink rõl a bi -
va lyok ról, a két él tû ek rõl és hül -
lõk rõl, a vi zes élõ he lyek ál lat vi lá -

gá ról és a Ma da rász-tó ál lat vi lá gá -
ról, „bé ka men tés”-bõl fel adat la -
pot töl töt tünk ki, Meg ér te a sok
mun ka, a fel ké szü lés és na gyon jól
érez tük ma gun kat. A csa pa tunk
tag jai: Bezdán Dó ra 5.a, Sze ke res
Dzsenifer, Mandász Vi vi en és Kalcsú
Tün de 6. osz tá lyos ta nu ló. A ver -
seny re fel ké szí tett ben nün ket
Csauth Zsu zsan na ta nár nõ. 

Kalcsú Tün de 6. osz tá lyos ta nu ló

Be mu ta tó a Mi ci mac kó cso port ban
A 3 hó na pos VÍZ pro jekt le zá rá sa -
ként már ci us 30-án Nyílt na pot tar -
tot tunk a szü lõk nek és 2010. áp ri -
lis 1-jén pe dig a TÁMOP 3.1.4 ke -
re te in be lül be mu ta tó fog lal ko zást
az ér dek lõ dõ szak ma be li ek nek.

Nagy iz ga lom mal ér kez tek a Nyílt
Nap ra szü lõk és gye re kek egy aránt.
Ezen a na pon be te kin tést nyer het -
tek a min den na pi éle tünk be. A gye -
re kek öröm mel mu to gat ták a szü -
le ik nek a sok já té kot, mi lyen ügye -
sen tud nak ját sza ni, volt, aki az anyu -
ká ját is be von ta a já ték ba. Min den
te vé keny sé get a VÍZ té ma kö ré cso -
por to sí tot tunk, az el múlt há rom
hó nap alatt min den a víz rõl szólt a
kör nye ze tünk ben (ví zi ál la tok ké -
pei, szí ne zõi a fa lon, té má hoz kap -
cso ló dó köny vek, még a te rem dí -
szí té se is a té má hoz kap cso ló dott).

Já ték idõ ben pely hes kis ka csá kat
ra gasz tot tak a gye re kek szin tén egy
kis szü lõi se géd let tel, ami kor „meg -
szü let tek” vi dá man úsz kál tak az elõ -
re meg fes tett „tó ban”. A fi úk hor -
gász tak, a lá nyok a kony há ban sü -
töt ték a fi nom ha lat. 

A szü lõk na gyon el cso dál koz tak
mi lyen ügye sen, hasz nál ják a gye -
re kek a szur ká lót a Montessori esz -
kö zök kö zül, amely ki vá ló an al kal -
mas a finommotorika fej lesz té sé re
és a szem-kéz ko or di ná ció fej lesz -
té sé re is.

Tí zó rai után a szü lõk mikrocso -
portos te vé keny sé ge ket lát hat tak,
amely so rán a VÍZ té ma kör ben szer -
zett ta pasz ta la ta in kat ele ve ní tet tük
fel. A Té ma Kom pe ten cia ala pú

óvo dai ne ve lé si prog ram ból ke rült
fel dol go zás ra.

Áp ri lis 1-jén a TÁMOP 3.1.4 pá -
lyá zat ba újon nan be kap cso ló dó óvo -
dák pe da gó gu sa it fo gad tuk.

A dél elõtt fo lya mán a VÍZ 7. A víz -
par ton élõ ál la tok és nö vé nyek c.
té mát dol goz tuk fel. Já ték idõ ben
gyur má ból tek nõs bé kát for máz tunk,
víz par ti ál la to kat raj zol tunk, szí nez -
tünk, vág tunk.

Ezt kö ve tõ en ko ope ra tív mód -
szer rel cso por to kat ala kí tot tunk. A
gye re kek a szí nes bé kák se gít sé gé -
vel ke res ték meg a sa ját cso port ju -
kat.

Ez után a cso por tok kü lön-kü lön
fel ada tot kap tak, ame lyek komp le -
xen kap cso lód tak a té má hoz: víz té -
má jú puzzle ki ra ká sa, víz par ti ál la -
tok hang já nak fel is me ré se, kap cso -
ló dó vers, dal elõ adá sa, egyen le tes
lük te tés sel kí sé ré se, víz tu laj don sá -
ga i nak fel ele ve ní té se, esõ hang já -
nak után zá sa, hang kel tés a tes tünk -
kel, a Ze ne va rázs se gít sé gé vel für -
ge kis ka csák ká, majd to tyo gó ka -
csa ma má vá változtunk.Hangulati
le zá rás ként dra ma ti kus ele me ket
tar tal ma zó já té kot ját szot tunk.

Ez után rö vid szak mai kon zul tá ci -
ót tar tot tunk, mely so rán a kol lé -
gák meg is mer ked tek a he lyi pá lyá -
za ti do ku men tá ci ó val, vá laszt kap -
tak a fel me rült kér dé sek re.

A szü lõk és a pe da gó gu sok is új
él mé nyek kel, öt le tek kel gaz da god -
va tér tek ha za.

Búsné Lami Ani kó, Gö rög An na má -
ria óvo da pe da gó gu sok

A tár sa dal mi szer ve ze tek ré szé re
meg ál la pí tott tá mo ga tá sok ös  sze -
ge 4 mil lió 680 ezer fo rint.

Az al gyõi kép vi se lõ-tes tü let a
Ladacross Algyõt 100 ezer fo rint -
tal, az Al gyõi Köz hasz nú Úszó
Egye sü le tet 800 ezer fo rint tal, a

Ka jak-ke nu szak osz tály esz köz be -
szer zé sét pe dig 500 ezer fo rint tal
tá mo gat ta a 2011. évi költ ség ve -
tés rõl szó ló ren de let ben meg ha -
tá ro zott el szá mo lá si rend be tar tá -
sá val.

Dr. Var ga Il di kó jegy zõ

Sorsz. Név Ft
1. Al gyõi Fa lu vé dõ Egye sü let 400 000
2. Al gyõi Gaz da kör 300 000
3. Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Ci te ra ze ne kar 250 000
4. Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Együt tes 100 000
5. Al gyõi Kor mo rán Hor gász egye sü let 200.000
6. Al gyõi Lovasklub 1 150 000
7. Al gyõi Mû vész kör 250 000
8. Al gyõi Nõ egy let 330 000
9. Al gyõi Ter mé szet vé dõ Hor gász egye sü let 150 000
10. GYEVI ART Kul tu rá lis Egye sü let 300 000
11. If jú sá gi Klub 50 000
12. Ma gyar or szá gi Montessori Egye sü let 

Dél-Alföldi Te rü le ti Kör 100 000
13. Mó ra Fe renc Nép szín ház Köz hasz nú Egye sü let 200 000
14. Moz gás kor lá to zot tak Cs. M. Egye sü le te Al gyõi Cso port ja 150 000
15. Õsgyeviek Ba rá ti Kö re 250 000
16. Szõ ke Ti sza Nyug dí jas klub 400 000
17. Man du la Szín ház 100 000

ÖS  SZE SEN: 4 680 000

A Bor bá la Für dõ ben 
hét fõn, ked den, szer dán 16.00-tól 20.00 órá ig 

mas  százs (ízü le ti ki moz ga tás). 

Te le fo nos be je lent ke zés a 06-30/466-75-60 
vagy a 06-62/517-520 szá mon.
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„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

Fûnyírást-

Kertrendezést-

Lomtalanítás

Elhanyagolt területek,

épületek takarítását

tisztántartását vállalom.

Tel.: +36/20/557-1933

Algyõn 
a Bartók Béla utca 

60. szám alatt 
66m2-es lakás 

+ garázs 22 m2

eladó
Telefonszám: 

06-20/99-34-701

TOJÁS 
Legelõn tartott
tyúkoktól friss

tanyasi NAGY tojás
kapható.

Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.

Si ker a fa lu ház szín pa dán 
Itt a ta vasz! En nek ha mi sí tat lan
je le, hogy óvo dás ko rú gyer me -
ke ink is mét cso dá la tos kis mû so -
rok kal ör ven dez tet ték meg már -
ci us 6-án a fa lu ház ban ös  sze gyûlt
tö me get. A TÖ MEG szó nem vé -
let len, ugyan is egy tût nem le he -
tett le ej te ni oly si ke res már ez a
ren dez vény. Jö võ re már ki kell üt -
ni a fa la kat, vagy sza bad té ren kell
ren dez ni ezt a prog ra mot.

Hát igen! Ez a si ker át ka! Ugyan -
is év rõl-év re szín vo na las mû so rok kal
ör ven dez te ti meg a Szi vár vány Óvo -
da ap ra ja-nagy ja a Nagy ér de mût.

Pi ci han gyák kör tán cot jár tak,
nyu szik nyu szi tán cot ug rál tak.
Mac kók mé hek kel, ku tyák macs -
kák kal csa táz tak. Bo szor ká nyok
sep rûn igye kez tek a ba nya bál ba,
bo hó cok mo solyt csal tak az or cák -

ra. Benn szü löt tek maj mok kal tán -
col tak pár ban, tig ri sek re va dá szok
les tek a va don ban. Majd az óvo -
da leg újabb cso port ja tán colt ég és
föld kö zött. Ki csit na gyobb nö vé -
sû ek vol tak, mint az óvo dá sok, pe -
dig ez volt az óvo da leg fris seb ben
ala kult cso port ja. Lel ke se dé sük
pe dig olyan volt, mint ha min dig
is ide jár tak vol na?! A fi ná lé alatt
már min den cso port a jól meg ér -
de melt vas taps sal vo nult ki! A kö -
zön ség így tu dott hoz zá já rul ni eh -
hez a fan tasz ti kus ra si ke re dett dél -
elõtt höz. Mi, szü lõk pe dig há lá -
sak va gyunk gye re ke ink nek, az
óvó né nik nek, a da du sok nak és
az óvo da ös  szes dol go zó já nak,
hogy év rõl-év re ilyen él mény ben
le het ré szünk! Kö szön jük.

Petrik Ró bert, egy elé ge dett szü lõ 

SZJA 1 %-a a kul tú rá ért
Az al gyõi Gyevi Art Kul tu rá lis
Egye sü let mind két mû vé sze ti cso -
port ja, a Parlandó Ének együt tes és
az Al gyõi Toll for ga tók Kö re is mé -
tel ten kö szö ne tet mond mind azok -
nak, akik az el múlt év ben fel aján -
lot ták sze mé lyi jö ve de lem adó juk
1 %-át, se gít ve ez zel mû kö dé sün -

ket. Az Egye sü let eb ben az év ben
is szí ve sen fo gad ja és ké ri fel aján -
lá su kat, tá mo ga tá su kat. 

Ne vünk: Gyevi Art Kul tu rá lis
Egye sü let

Adó szá munk: 18469927-1-06
Moravszky Éva

a Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke

Algyõn ülé se zett a Dél-al föl di Ter mál Klaszter
3 év után is mét Algyõn ta lál koz tak
a Dél- al föl di Ter mál Klaszter tag -
jai. A Bé kés-, Csong rád-, Bács-Kis -
kun me gye tu risz ti kai szak em be re -
it, – fõ leg für dõt, szál lo dá kat, ven -
dég lá tó- , és szó ra koz ta tó egy sé ge -
ket üze mel te tõ ket – ös  sze fo gó
klaszter elõ ször a Bor bá la für dõ át -
adá sa kor járt nagy köz sé günk ben.

Molnárné Vida Zsu zsan na kö szön -
töt te a kö zel 30 fõs tár sa sá got, is -
mer tet te Algyõ be ru há zá si, fej lesz -
té si le he tõ sé ge it és ter ve it. 

A szak mai mun kát Dr. Albel An -
dor el nök ve zet te. Ki emelt té ma volt
a pá lyá za ti le he tõ sé gek is mer te té se,

a für dõk szol gál ta tá sa i nak bõ ví té si
fel tét elei, va la mint a gyógy-egész ség -
tu riz mus le he tõ sé gei. Meg hí vott elõ -
adó ként Dr. Baranyó Gé za és
Baranyó Ani ta a für dõ ven dé gek bal -
eset biz to sí tá sá ról tar tott elõ adást.

A ven dé gek az elõ adá sok után
lá to ga tást tet tek a Bor bá la für dõ ben.

A nap vé gén Dr. Albel An dor el -
is me rõ en szólt a tisz ta, vi rá gos, él -
he tõ Algyõrõl, ahol a ha mi sí tat lan
fa lu si han gu lat és a fej lesz té sek mér -
té ke ki in du ló pont ja le het a tu riz -
mus be in dí tá sá nak, va la mint a
gyógy-egész ség tu riz mus alap ja i nak.

Már ton Má ria

Ha las má jus a moz gás kor lá to zot tak klub já ban
Cso por tunk nál a ho rosz kóp pal el -
len tét ben má jus lett a ha lak ha va.
8-án a Fa lu na po kon nagy bog rács -
ban fõz zük a ha lász lét- Már elõ re
él vez zük a fi lé zõ ké se ket és fel ké -
szít jük az íz le lõ bim bó in kat.

Meg for dult a sor rend, hi szen
elõ ször el fo gyaszt juk a ha lat, utá -
na in du lunk ki fog ni azo kat, ugyan -
is 26-án, szer dán a Kor mo rán Hor -
gász egye sü let jó vol tá ból há zi hor -
gász ver senyt ren de zünk. Itt cso -

por tunk tag jai kö zül a nem iga zolt
hor gá szok is áz tat hat ják a da milt,
igaz a ki fo gott ha lak nak meg ke -
gyel me zünk, vis  sza ereszt jük õket
a v íz be.

Szo ká sos ha vi ös  sze jö ve te lün ket
má jus 12-én tart juk a Fa lu ház ban.
Fel kö szönt jük az ak tu á lis név na -
po kat, nyá ri prog ram ja in kat egyez -
tet jük.

Sermann Jó zsef
ve ze tõ sé gi tag

„Szol gá lunk és vé dünk!” 
Az al gyõi kör ze ti meg bí zot tak el ér he tõ sé gei

Algyõ Nagy köz ség te rü le tén szol -
gá la tot el lá tó kör ze ti meg bí zot tak
ne ve és el ér he tõ sé ge: 
Hor váth Zol tán r. ftõrm.: 
+36-20/209-5318
Tóth Gá bor r. ftõrm.: 
+36-20/209-5319
Ma gyar Bé la r. õrm: 
06-62/262-400/15-10 mel lék.

*

A kör ze ti meg bí zot tak fo ga dó órái: 
Min den hét fõn: 14-16 óra kö -

zött és szer dán ként 16-18 óra kö -
zött Algyõn, a Kas tély kert u. 44.
szám alatt ta lál ha tó KMB Iro dán.

SRkribanek Csa ba r. õrnagy, 
õrs pa rancs nok, 

Sze ge di Rend õr ka Rpi tány ság,
Tarjánvárosi Rendõrörs, Sze ged

2010 áp ri lis 22–25 kö zött ke rült meg -
ren de zés re már má so dik al ka lom mal
a Ma gyar Ál lat or vos ok Vi lág szer ve ze -
te szer ve zé sé ben egy 4 na pos hall ga -
tói tá bor Algyõn.

A Kár pát Me den cé bõl szin te min -
den hon nan ér kez tek hall ga tók: Fel vi -
dék rõl, Erdély-Székelyföldrõl, Partium -
ból, és a Bu da pes ti Szent Ist ván Egye -
tem Ál lat or vo si Ka rá ról.

Több mint 45 hall ga tót tu dott el -
szál lá sol ni a Sza bad idõ köz pont. A fi -
a ta lok sát rak kal ér kez tek, de a fá zó -
sak is ta lál tak szál lás le he tõ sé get.

18 elõ adás ból 16 szi go rú an szak -
mai jel le gû volt, ami csak a bõr és
hor mo ná lis ház tar tás ál lat or vo si vo -
nat ko zá sit tag lal ta. Az elõ adá sok 30
perc tõl akár 180 per cig is tar tot tak. A
leg hos  szabb ra a pén te ki nap si ke re -
dett, ahol a tu dás ra szom jas hall ga -
tók (akik kö zött több mint 20 fõ 600

km tá vol ság ból ér ke zett Algyõre), reg -
gel 8-tól es te fél ki len cig az elõ adó -
ban ül tek. 

2 elõ adás a Ma gyar ság ere det éve
fog lal ko zott, hogy ne csak szak ma i -
lag kap csol ja ös  sze a ha tá ron tú li ma -
gyar ál lat or vos tan hall ga tó kat, ha nem
tör té nel mi szem lé let mé lyí té sé vel is.

A hos  szú elõ adá sok után a Bor bá -
la Für dõ kel le mes kör nye ze te nyúj tott
la zí tást, il let ve a Sza bad idõ köz pont te -
rü le tén lé võ han gár ban tar tott kon cert
il let ve a han gu la tos bog rá cso zás ad -
ta meg a le he tõ sé get a hall ga tók köz -
ti esz me cse ré re.

Ez úton is sze ret ném meg kö szön -
ni Algyõnek, hogy idén már má so dik
al ka lom mal hely színt adott a MÁVSZ
hall ga tói tá bo rá nak!

Kö szö net tel
Dr. Krajcsovics Lász ló

Szer ve zõ

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

(május 23-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

„MAGUNKBAN REJLIK GYÓGYSZERÜNK GYAKORTA:
GYÓGYULÁSUNKAT NE FOGJUK A SORSRA.”

(William Shakespeare)

MEGHÍVÓ
2010. MÁJUS 15-ÉN (szombaton) 14.00 órakor

az Algyõi Faluház Nagytermébe

METAFIZIKA DIÓHÉJBAN
avagy

Az életem bemutatása „metafizikai szemüvegen” keresztül.
Gyógyulni akarsz vagy energiaszintedet növelni?

Használd tested természetes képességeit.
Hajlandó tenni az egészsége érdekében?

Beszéljünk róla.
Testileg lelkileg jól akarod érezni magad?

Tegyünk érte.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!

Bednárik Gábor János
metafizikai pszichoterapeuta – speciális tanácsadó

Tel.: 06/70/315-4781

„MANGALICA” HÚSBOLT
Algyõ, Géza u. 11., Rendelés: 70/600-4189

Ballagásra, családi és más
rendezvényekre

hús elõrendelést felveszünk !

Kéthetente változó,
kedvezményes árakkal várjuk
minden kedves vásárlónkat !

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Hétfõ: ............................................................................ zárva
Kedd: .............................................. 7.00–12.00, 14.00–17.00
Szerda-Péntek: .............................. 7.00–12.00, 14.00–18.00
Szombat: .............................................................. 7.00–12.00
Vasárnap: ...................................................................... zárva

2010.május 01-tõl a következõ húsok rendelhetõk ked-
vezményes áron:

Marha lábszár .................................................. 1299 Ft/kg
Marha pacal ........................................................ 800 Ft/kg
Marha gulyás apró (kockázva) ........................ 1199 Ft/kg
Sertés pörkölt apró (kockázva) ........................ 780 Ft/kg
Sertés darálthús (80 %-os) ................................ 720 Ft/kg

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

*
Eladó! Vas szer ke ze tû ser pe nyõs fa má zsa
kb. 250 kg mé rõ súl  lyal 25 000,-Ft-ért.
Ro bi 125-ös 6 ka pás rotátor 20 000 Ft-
ér. Te le fon: 06-30/224-1368

*

Lu cer na éves, eset leg ese ti ka szá lás ra el -
adó (6 kh). Be ta ka rí tás meg old ha tó.
Kör bá lás lu cer na el adó. Te l.: 06-30/486-
43-83

*
Bel sõ aj tók, bükk szí nû ifjusági szek rény -
sor, Phi lips 230 l-es mély hû tõ lá da el -
adó. Te le fon: 06-20/938-41-02

*
El adó! EL-GO elekt ro mos há rom ke re kû rok -
kant ko csi! Ér dek lõd ni: 06-20-4685-077

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

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.

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

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

PEDIKÛR, MANIKÛR, JAPÁN MANIKÛR, 
PARAFINOS KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
ALGYÕN A BORBÁLA FÜRDÕBEN.

Kedd, csütörtök 16.00–19.00 óra között.
Szombat, vasárnap 9.00–13.00 óra között.

„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés és pedikûr utalvánnyal!”

Hívásra házhoz megyek !
Bejelentkezés a Borbála Fürdõ 517-520-as telefonszámon, 

vagy 14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.
Timi pedikûr, manikûr.
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GERCSÓ KUTYA/MACSKA
KAJA & HORGÁSZBOLT!

Kutyakaja:
Száraztápok:
reno, darling, 

Sült/Fõtt:kacsa
/csirke / vadas

Kutyakonzervek

Kutya szalámik

Horgász cuccok:
Csalik: csonti,
giliszta

Folyamatosan bõvülõ árukészlet!
Igény szerinti árubeszerzés!

AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
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
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„Jött egy csoda…” 
Áp ri lis 27-én az al gyõi könyv tár
anyáknapi ren dez vé nyén meg tör -
tént a cso da! Kilyén Il ka, ma ros vá -

sár he lyi szín mû vész nõ el va rá zsol ta
az anyák ból és nagy ma mák ból ál ló
kö zön sé get.

Szebb nél szebb iro dal mi al ko tá sok -
ból ös  sze ál lí tott val lo má sok az édes -
anyá ról, az anya ság örö me i rõl mé -
lyen meg érin tet tek va la men  nyi ün ket. 

Ez a mû sor egyi ke azon rit ka asz  -
szo nyi val lo má sok nak, ami kor egy
nõ el is me ri, hogy éle te sem mi hez
sem ha son lít ha tó bol dog pil la na tai
azok vol tak, ami kor cse cse mõt rin -
ga tott, táp lált, kis gyer mek ét óv ta és
irá nyí tot ta, füg get le nül at tól, hogy
a gye rek bõl asz ta los inas vagy elit
ér tel mi sé gi lett. A mû sort Kilyén Il -
ka gyö nyö rû hang ján vi rág éne kek
és nép dal ok szí nez ték.

Ka tar ti kus él ményt je len tett mind -
nyá junk szá má ra tu do má sul ven ni,
hogy fo gyunk. A ma gyar ság nak
nagy szük sé ge van szü le ten dõ gye -
re kek re – szü lõ édes anyák ra. A nem -
zet jö võ je a csa lád, a nagy csa lád. A
nõ nem csak sze re te tet, éle tet is ad.

1991. ok tó ber 23-án Abasáron
Paskai Lász ló bí bo ros-ér sek em lék -
mû vet ava tott fel, amely az 1956 és
1990 kö zött meg nem szü le tett öt -
mil lió mag zat em lé ké re ké szült. ...

– hang zott el a mû sor ban. S ma már
nem is öt mil li ó ról, ha nem hat mil -
li ó ról be szé lünk.

A sok szép vers és ének kö zött
azon ban úgy gon do lom, hogy akik
ott vol tak, so ha sem fog ják fe led ni
Szé kely Já nos er dé lyi ma gyar köl -
tõ vers so ra it:

„Az anyá kat, He ró des, az anyá kat! Az
anyá kat kell fel kon col no tok! Míg anyák
van nak szé les e vi lá gon, A fi a kat hi á -
ba gyil ko lod. Csak szû köl ni, csak ri mán -
kod ni tud nak, Kín juk ba der medt, lom -
ha tes tû nõk, De mi nél jám bo rabb ál cá -
ba búj nak, An nál sö té tebb összeesküvõk.
Mert mi köz ben felszaggasztják a mel -
lük, S már-már eszük is el ve szi a gyász,
Mé hük rej tel mes mû he lyé ben már is Szer -
vez ke dik az újabb lá za dás. Fi at fo gan -
nak, s fel tá rul ölük Tit kos zár ká ja új -
ra, mint a szik la, S vi lág ra tol ják fony  -
nyadt mag za tuk, És rá ka pat ják sza va -
ik ra, S ak kor hi á ba volt az ál do zat. Öl -
he ted to vább a csecsemõket. Az as  szo -
nyok, ki rály, az as  szo nyok! Mé szá rol -
tasd le, vé gez tesd ki õket! Szá nal mat kelt
a túl zott szá na lom. Tró nod van koc -
kán-tró nod és ta lá rod. Csak hogy ha õk
már nem lesz nek, le het Ha tal mad biz -
tos és nyu godt az ál mod.”

Kö szön jük! Kö szön jük Il ká nak,
fér jé nek és a könyv tár nak a CSO -
DÁT! Nj

Toll for ga tó ren dez vé nyek 
Egye sü le tünk az al gyõi könyv tár -
ban már ci us 31-én rend ha gyó iro -
dal mi es tet tar tott, me lyen

Jó zsef At ti lá ra em lé kez ve meg -
te kin tet tük Jelenczki Ist ván film -
jét, mely nek cí me: Ha gya ték. 

A köl tõ ver se it, rész le te ket a Sza -
bad öt le tek jegy zé ké bõl, vis  sza em -
lé ke zé se it be teg ség rõl, sze re lem -
rõl, ha lál ról Si mon Pé ter elõ adá -
sá ban hall gat hat tuk meg. Az est
min den részt ve võ nek ka tar ti kus
él ményt nyúj tott.

*
Áp ri lis 14-én ugyan csak a könyv -
tár ban ke rült sor a köl té szet na pi
fel ol va só est re, hol az ös  sze gyûlt
al gyõ i ek kö tet len lég kör ben ol -
vas ták fel ked venc ver se i ket. Nagy
örö münk re szol gált, hogy szá mos
fi a tal is meg je lent, meg oszt va ve -
lünk az ál ta luk ki vá lasz tott ver set.

Nagy ma ma és uno ka, édes anya
és lá nya, di á kok, nyug dí ja sok ol -
vas tak fel Reményik Sán dor, Dsida
Je nõ, Pe tõ fi Sán dor, Tóth Ár pád,
Rad nó ti Mik lós, Pi linsz ky Já nos,
Romhányi Jó zsef, Tö rök Kár oly

va la mint Var ró Dá ni el ver se i bõl.
*

Áp ri lis 17-én Pécs re lá to gat tunk
egy egy na pos ki rán du lás ere jé ig.

El lá to gat tunk a cel la septichora
rom jai kö zé, meg cso dál tuk a
Zsolnay mú ze um mél tán vi lág hí -
res ke rá mi á it, be jár tuk a han gu -
la tos, zeg zu gos kis ut cá kat, áll tunk
cso dál koz va a Szé che nyi tér há -
bo rús idõ ket idé zõ fel újí tá si mun -
kái kö ze pet te, jár tunk Gá zi Kászim
pa sa egy ko ri dzsámijában,a Dóm
mú ze um ban és vé gül a Tettye te -
tõ épí té si te rü le tén bot la doz tunk.
Sze ret tünk vol na be jut ni Jakováli
Has  szán pa sa szép mi na re tes dzsá -
mi já ba, saj nos nem volt nyit va,
nem ta lál tunk tu ris ta tá jé koz ta tó
táb lá kat és sze me tes lá dá kat, de
mind ezt a pé csi ek ven dég sze re te -
te fe led tet te ve lünk. Egé szé ben
kel le mes, szép na pot töl töt tünk
Sophiane fa lai kö zött.

Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa még
fel kell nõ jön a fel adat hoz. Ha
kész lesz szép lesz.

Szpk

MÁ JUS 26-ÁN, SZER DÁN 16 ÓRÁ TÓL 
A FA LU HÁZ BAN IS MÉT MAS  SZÁZS NAP!

BE REK ÁGO TA TER MÉ SZET GYÓGY ÁSZ TAL PAT MAS  SZÍ ROZ, SZALMÁNÉ SI MON ÉVI
FRÍSSÍTÕ GYÓGYMASSZÁZST VÉ GEZ KED VEZ MÉ NYES TÉ RÍ TÉ SI DÍJ EL LE NÉ BEN.

BE JE LENT KE ZÉS ÉS IDÕ PONT KÉ RÉS
A FA LU HÁZ BAN SZE MÉ LYE SEN, VAGY AZ ALÁB BI TE LE FO NO KON:

62/517-172, 06/30-871-8749.

Ju bi lál az Õsgyeviek Ba rá ti Kö re

2007-ben a falunapi halléfõzõ verseny
nyertesei

Elnöki beszámoló a 2007 júliusi
találkozón

A 2008-as találkozón Dr. Piri József
polgármester, Dr. Süli-Zakar István
professzor és Karsai László ÖBK-elnök

ÖBK a hebertsfeldeni polgármester
köszöntése, éremátadással (2005)

ÖBK köszönet a szponzori támogatásért
Dr. Rády Samir foigazgatónak (2006)
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IDA VIRÁGÜZLET AJÁNLATA:
Szálas és cserepes virágok,

Kiültetéshez egynyári ás évelõ növények,
Mûanyag cserepek és ládák

Kaphatók.
Ballagásra elõrendelést felveszünk.

Algyõ Vásárhelyi u. 21. Telefonszám: 267-297
Koczkásné Kiss Ida

El hunyt Se bõk Péterné Éva
Meg döb ben tõ, hogy en  nyi re
elõ re nem lát ha tó hir te len ség -
gel szó lí tot ta el na pi mun ká -
já ból, csa lád ja kö ré bõl a ha lál
Se bõk Péterné Évát! Egy hó -
nap pal ez elõtt, nyug dí jas ként,
még dol go zott az al gyõi köz -
ség há zán: a fej lesz té si terv ak -
tu a li zá lá sá hoz szük sé ges épí -
té si ügyek ira ta it rendezte…
Ma mi is bú csúz tat juk. Évát
több mint há rom év ti ze de is -
mer tem meg. Ügy véd ként for -
dul tam hoz zá, mint a sze ge di
vá ro si ta nács épí té si elõ adó já -
hoz. Mun ká ját már ak kor is a
szak ér te lem és meg bíz ha tó ság
jel le mez te. A rend szer vál tást
kö ve tõ en, az al gyõi rész ön kor -
mány zat ve ze tõ je ként Éva – az
épí té si ha tó sá gi mun ka el vég -
zé se mel lett – a te le pü lés önál -
ló sá gá val kap cso la tos küz de -
lem köz igaz ga tá si ré szé nek ko -
or di ná to ra lett. Ta ná csa i val se -
gí tett a Sze ged tõl le vá ló Algyõt,
a tu laj do no si szem lé let erõ sö -
dé sét. Ugyan ak kor a köz igaz -
ga tást, mint szak mát olyan
mély ség ben is mer te, hogy
mun ka társ ként el évül he tet len
ér de me ket szer zett a köz ség
új ön kor mány za tá nak fel ál lí -
tá sá ban. Mi köz ben ko ráb bi
mun ka he lyé vel, a sze ge di pol -
gár mes te ri hi va tal lal a part ne -
ri, mun ka tár si, in téz mé nyi
együtt mû kö dés re he lyez te a
hang súlyt. El fo gu lat lan volt
egyik, de má sik irány ba is,
mert a tör vé nyes ség fel tét len
tisz te le te ve zé nyel te. 

Az Algyõ fej lesz té sé vel já ró
épí tés ügyi és ha tó sá gi ten ni -
va lók szin te min den moz za na -
ta – így pél dá ul a ren de zé si
ter vek, a he lyi ren de le tek meg -
al ko tá sa – kö tõ dött Évá hoz. A
szak mai szer ve ze tek kel kor -

rekt és kul tu rá lis kap cso la tot
ápolt. Emel lett más ten ni va -
ló kat is el lá tott. Így pél dá ul a
te le pü lé si vé del mi fel ada tok, a
bel víz és ár víz el le ni vé de ke zés
szer ve zé sé ben ki emel ke dõ sze -
re pet ját szott. A köz igaz ga tás -
ban dol go zók leg ja vá hoz tar -
toz va a pon tos ság, a sza bá lyok
fel tét len tisz te le te, de plasz ti -
kus al kal ma zá si le he tõ sé ge i -
nek meg ta lá lá sa, a meg bíz ha -
tó ság jel le mez te. A köl csö nös
tisz te le ten ala pu ló mun ka tár -
si vi szony em be ri kap cso la to -
kat is szült. Jól is mer tük Évát,
tud tuk, men  nyi re fon tos sze -
re pet ját szott éle té ben a csa lád
és an nak biz ton sá ga, a fér jé vel
ápolt har mo ni kus kap cso lat,
a kö zös cél, hogy lá nya i kat sze -
re tet ben föl ne vel jék. Lát tuk
bol dog sá gát, ve le örül tünk el -
sõ uno ká ja érkezésekor… Há -
lát kell ad ni azért, hogy ki -
egyen sú lyo zott csa lá di élet ben
le he tett ré sze, il let ve hogy
meg is mer het te – ha fá jó an rö -
vid ige id is – az uno ká val va -
ló fog lal ko zás cso dá ját! 

Évi ke most egy má sik vi lág -
rend szer be került… Is mer ve
kö vet ke ze tes sé gét, aka rat ere -
jét, el kö te le zett sé gét, bi zo nyo -
sak le he tünk afe lõl: ott is ta -
lál ren dez ni va lót, hi szen „te -
lek ala kí tás” és „be épí té si ma -
gas sá gok” – mint épí tés ügyi
ka te gó ri ák – a fel hõk közt is lé -
tez nek. Büsz ke és bol dog va -
gyok, kö szö nöm, hogy mun -
ka tár sa és ba rát ja is le het tem
Sebõkné Évá nak! Fáj dal mas,
hogy csak így kö szön he tek, de
ön kor mány za tunk, mun ka tár -
sa ink, tisz te lõ ba rá tai ne vé ben
is bú csú zom: szia, Évike…

Dr. Pi ri Jó zsef 

A Gyeviép Nonprofit Kft. új ve ze tõ je: Ka to na An tal
– Be fo ga dó hely Algyõ, jól ér zem
itt ma gam. 14 éve ke rül tem a fa -
lu ba. Fe le sé ge met, Ka to na Il di kót
lány ko ri ne vén, Zombori Il di kó -
ként so kan is me rik. Tö ké le tes,
csen des ut cá ban la kunk, kö zel a
Ti szá hoz – mu tat a fo lyó irá nyá -
ba Ka to na An tal (ké pün kön). A
Gyeviép Nonprofit Kft áp ri lis 1-
jén ki ne ve zett, 48 éves ve ze tõ je
kö zel 25 évet dol go zott a fû szer -
pap ri ka ága zat ban: a nyers áru át -
ve võ ség tõl az igaz ga tó sá gig vit te,
majd 7 évig a ter mék ta nács nál
dol go zott tit kár ként. A sú lyát vesz -
tõ tes tü let élé rõl tá voz va a vál lal -
ko zá sok ne héz te re pén pró bál ta
ki ma gát.

– A szü le im má ig me zõ gaz da -
ság gal fog lal koz nak, ezért én is
ilyen ta go za ton érett sé giz tem a
sze ge di er dé sze ti szak kö zép is ko -
lá ban – néz di ák ko rá ba az öt fel -
nõtt gye re ket csa lád já nak tu dó Ka -
to na An tal, aki mun ka mel lett szer -
zett több dip lo mát is a Sze ge di
Élel mi szer ipa ri Fõ is ko lán. Fel nõtt
fej jel is fo lya ma to san ta nult, s en -
nek kö szön he tõ en, il let ve „há rom
lá bú szék a leg biz ton sá go sabb”
alap el vet szem elõtt tart va si ke res
pá lyá zat író ként, élel mi szer biz ton -
sá gi szak ér tõ ként, di rekt ér té ke sí -
tõ ként ke res te ke nye rét egé szen
ad dig, amíg meg nem lát ta a hir -
de tést: a Gyeviép Nonprofit Kft.
élé re ve ze tõt ke res nek.

– Most 26 dol go zó ért, évi 80
mil lió fo rint ár be vé te lû cé gért fe -
le lek. Az el múlt egy hó nap ta pasz -
ta la ta alap ján úgy lá tom: új ra kell
szer vez ni a cé get, nö vel ni kell a
mun ka ha té kony sá gát – adott pil -
la nat fel vé telt ve ze tõi tény ke dé sé -
rõl. Ka to na igaz ga tó el árul ta: min -
den mun ka fá zis nor má ját új ra fo -
gal maz zák, majd a tel je sít mény -
hez iga zít ják a bé re ket. A gép park
fej lesz té se el en ged he tet len: pél -
dá ul „ön já ró” fû nyí ró ra len ne
szük ség. A meg lé võ ma si nák kar -
ban tar tás és a ja ví tá si ará nyán vál -
toz tat ni szük sé ges: a je len le gi
10–90 arány pár he lyett a 80–20
szá za lé kot tart ja jó nak. Úgy vé li:
a jobb mun ka szer ve zés ered mé -
nye ként idõ vel ön já ró lesz a cég.

– Gyak ran le het lát ni az ut cá kon,
mert fo lya ma to san el len õr zöm a
mun kát – ígé ri az igaz ga tó, aki azt
is ter ve zi, hogy a je len le gi nél ak -
tí vab ban részt vesz majd a he lyi
köz élet ben. Az al gyõi ter mé szet -
vé dõs hor gász egye sü let tag jai kö -
ze lebb rõl is mer he tik, sõt a fõzt jét
is meg íz lel het ték. Ugyan is Ka to -
na An tal egyik leg ked ve sebb idõ -
töl té se: a fõ zés. – Bog rá csos éte -

le ket ké szí tek a leg szí ve seb ben.
Pél dá ul a pa calt min dig ser tés kö -
röm mel együtt fõzöm…

– Két fõ te vé keny sé günk, a köz -
hasz nú és a vál lal ko zás je len le gi
80–20 szá za lé kos ará nyát is mó do -
sí ta nám 50–50 szá za lék ra – fo gal -
ma zott Ka to na úr. A Gyeviép fel -
ada ta a park fenn tar tás: leg utóbb

1200 ró zsa tö vet ül tet tek, nyír ják
a fü vet és a bok ro kat. A köz te rü -
let gon do zá sá ról szól va a két leg -
újabb, va gyis a Pi ac té ri és a Bar -
tók Bé la ut cai ját szó tér rõl azt
mond ta: a gye re kek vi gyáz nak a
já ték sze rek re, de saj nos idõn ként
el sza ba dul nak a van dá lok. A hul -
la dék ud var tel jes át szer ve zé se
után: 6–22 óra kö zött nyit va tar -
ta nak, az tán az éj je li õr igyek szik
meg aka dá lyoz ni a hul la dék jog -
ta lan el he lye zé sét. A Sport köz pont
jó ál la po tú, most a fü ves pá lya lo -
cso lá sa je lent ki hí vást. Ha son ló -
kép pen ki emelt fi gyel met szen tel
a te me tõ rend ben tar tá sá nak. Fon -
tos nak ne vez te az igaz ga tó, hogy
a vál lal ko zói te vé keny ség – így pél -
dá ul a fû ve tés és nyí rás, a köl töz -
te tés, a bér be adás, az al gyõi há zak -
nál és la ká sok ban el vé gez he tõ kar -
ban tar tás és fes tés-má zo lás – ará -
nya je len tõ sen nõ jön, mert ez ga -
ran tál ná, hogy a cég mû köd te té -
sé hez adott ön kor mány za ti tá mo -
ga tás mér té ke csök ken het. – Nem
bo csá tot tam el sen kit a cég tõl,
most min den ki nek adott a le he -
tõ sé ge mun ka ere je és tu dá sa bi zo -
nyí tá sá ra. – Ma gam nak 3 hó na -
pot ad tam ar ra, hogy a cég meg -
fe le lõ en mû köd jön. Re mé lem, az
al gyõ i ek leg ké sõbb a jö võ év ben
már ma guk is ta pasz tal ják, jó
irány ban vál to zott a Gyeviép Kft.
Saj nos most még me gyünk az ese -
mé nyek után – én elõt tük aka rok
jár ni. Az em ber for mál ja a kör -
nye ze tét – én hi szek a szép kör -
nye zet em ber for má ló ere jé ben.

A. H.
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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!

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

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Május 3-tól 07-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Május 10-tõl 14-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.

Május 17-tõl - 21-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Május 25-tõl 28-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.

Május 31-tõl június 4-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Június 7-tõl 11-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.

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
HÁZASSÁG: 
Kovács Nikoletta és Boldizsár Dénes
Balázs 2010. 03. 26-án házasságot
kötött. Sok boldogságot!

SZÜLETÉSEK:
Molnár Liliána – született 2010. 03. 25-
én, anyja: Kiss Noémi, apja: Molnár Balázs
Dombi Bianka – született: 2010. 04. 14-
én, anyja: Agócs Tímea, apja: Dombi
Csaba

Tóth Lotti – született: 2010. 04. 14-én,
anyja: Makai Viktória, apa: Tóth Gábor
Bende Zója Krisztina – született: 2010.
04. 14-én, anyja: Rudolf Krisztina, apja:
Bende Antal.
Jó egészséget!

HALÁLOZÁS:
Czirok Ilona 2010. 03. 26-án; Szvetnyik
Márton Máté 2010. 04. 08-án elhunyt.
Béke poraira!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL: páros hé ten dél elõtt, pá rat lan hé ten dél után

Május 3–7: 8–12.30
Május 10–14: 12.30–16.30

Május 17–21: 8–12.30
Május 25–28: 12.30–16.30

Május 31–június 4.: 8–12.30

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717
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El sõ díj Ádok Ró bert nek és a Nép szín ház nak
Az AGES QUOD AGIS Szol gál ta -
tó és In for má ci ós Köz pont
Nonprofit Kft. és a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Kul tu rá lis Iro dá ja
2010 ja nu ár já ban ver senyt hir de -
tett ama tõr és füg get len szín tár -
su lat ok szá má ra. 

A SZÍNházi EStek ke re te in be -
lül meg va ló su ló ren dez vény re Bé -
kés-, Bács-Kis kun il let ve Csong -

rád me gyé bõl je lent kez het tek a
ma gu kat ki pró bál ni kí vá nó tár su -
la tok, hogy egy részt egy szak mai
zsû ri, más részt a kö zön ség elõtt
mé ret hes sék meg ma gu kat. A
prog ram cél ja Sze ged vá ros kul tu -
rá lis éle té nek szí ne sí té sén túl nem
mel lé ke sen, hogy fel lé pé si le he tõ -
sé get biz to sít son a JUGYU Klub
szín pa dán (Sze ged, Hattyas sor) a

vá ros ban és a kör nyé kén mû kö dõ
te het sé ges, mû vé szet ked ve lõ fi a -
ta lok ból ál ló tár su la tok szá má ra. A
leg jobb nak ítélt pro duk ci ó kat elõ -
adó tár su la to kat a zsû ri dí jaz ta. 

A szak mai zsû ri (mely nek el nö -
ke Sán dor Já nos ren de zõ, két sze -
res Já szai Ma ri-dí jas Ér de mes Mû -
vész volt) a leg jobb pro duk ci ó nak
a Mó ra Fe renc Nép szín ház elõ -

adá sát, Go gol: Egy õrült nap ló ját
lát ta. Az Osz tás Anett ren dez te da -
rab egyet len sze re pét Ádok Ró bert
ját szot ta. Gra tu lá lunk a si ker hez!

Egy szer smind fel hív juk a fi gyel met,
hogy a dí ja zott elõ adás, ame lyet utol -
já ra évek kel ez elõtt lát hat tak Algyõn,
má jus 29-én, szom ba ton 19 órá tól új -
ra meg te kint he tõ lesz a Fal ház eme le -
ti klub ter mé ben! AH

Be rek Ágo ta reflexológus és fitoterapeuta
a be szél ge tõ tár sam.

– Két té rí tés men tes tan fo lya mot is
tar tot tál a Fa lu ház ban az el múlt két
hó nap ban. Mind ket tõ ter mé szet gyógy -
ász té má jú, bár úgy tu dom ere de ti vég -
zett sé ged pe da gó gus és könyv tá ros.

– Ho gyan let tél ter mé szet gyógy ász?
Las san 10 éve fog lal ko zom a ter -

mé sze tes gyógy mód ok kal, azon be lül
is talp mas  száz  zsal, a gyógy nö vé nyek
al kal ma zá sá val az egész ség meg õr zé -
sé ben, és hely re ál lí tá sá ban. Több éves
ta nu lás sal az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um fenn tar tá sá ban mû kö dõ Egész -
ség ügyi To vább kép zõ In té zet  kép zé -
se it el vé gez ve let tem ter mé szet gyógy -
ász. A leg kor sze rûbb ter mé szet gyógy -
ásza ti is me re te ket sa já tí tot tam el az ott
ta ní tó pro fes  szo rok tól. Reflexológus
és Fitoterapeuta szak kép zett sé get sze -
rez tem nagytudású, or szá go san is -
mert or vos-ter mé szet gyógy ászok ve -
ze té se alatt. Mind eh hez na gyon so kat
adott az a ren ge teg ta pasz ta lat, amit
a gyógy nö vény bol tom mû köd te té se
so rán sze rez tem, aho va na gyon sok
vis  sza jel zés ér ke zett a gyógy nö vé nyek,
a táplálék kiegészítõk és a gyógy ha tá -
sú ké szít mé nyek ha tá sa i ról. A csa lád -
tag ok, is me rõ sök, majd a hoz zám for -
du ló ter mé szet gyógy ásza ti mód sze -
re ket igény lõ be te gek ré vén is to vább
mé lyült tu dá som, és el hi va tott sá gom.

– Mi ért ha tá roz tad el , hogy tan -
fo lya mo kat tar tasz?

Pe da gó gus vég zett sé gem bõl és jó -
szol gá la ti irá nyult sá gom ból is adó dik,
hogy ne csak a hoz zám for du lók
prob lé má i val fog lal koz zam, ha nem
a meg szer zett tu dást  mi nél több em -
ber nek to vább ad jam. 

Ezért el ha tá roz tam, hogy tan fo -
lya mo kat is tar tok az ér dek lõ dõk -
nek.

A „Talp mas  százs ott hon” tan fo -
lyam el in dí tá sá val az volt a cé lom,
hogy olyan gya kor la ti alap is me re te -
ket ad jak a leg gyak rab ban elõ for du -
ló egész ség ügyi prob lé mák ott ho ni
ke ze lé sé re, ami hez nem kell pénz,
„csak ” sze re tet, oda for du lás, ami nek
se gít sé gé vel a csa lád tag ok tud nak
egy má son se gí te ni, így kö ze lebb ke -
rül het nek egy más hoz.

Az „Er dõn-me zõn egész ség”
gyógy nö vény tan fo lyam mal a né pi
gyógy ászat ból a ku ta tá sok ál tal is iga -
zolt, meg bíz ha tó és biz ton sá gos nö -
vé nye ket mu ta tom be. A hasz ná la -
tuk hoz szük sé ges hoz zá ál lást, tü rel -
met is fon tos nak tar tom. A be teg -
ség tü ne tek meg je le né sét leg több ször
hosszú ká ro so dá si fo lya mat elõ zi meg,
mi pe dig azon nal meg aka runk sza -
ba dul ni a prob lé má tól. A gyógy nö -
vé nyek ha tá sa las san ala kul ki, de
tar tós, az egész szer ve zet re hat. Több -
fé le ha tó anya got tar tal maz nak, ame -
lyek egy mást se gí tik és a mel lék ha -
tá so kat is ki küsz öbö lik. Hasz ná la tuk
meg fe le lõ is me ret és hoz zá ál lás ese -
tén tel je sen biz ton sá gos, elõ se gí tik
az egész ség meg õr zé sét, baj ese tén
a gyógy ulást.

– Hogy ér zed, ezek a tan fo lyam ok
men  nyi re ér ték el a ki tû zött cé lo kat?

Azt hi szem iga zán a részt ve võk
elé ge dett sé ge dön ti el, men  nyi re si -
ke res egy tan fo lyam. Er re én is kí -
ván csi vol tam, ezért meg kér dez tem
a hall ga tó kat, mi ért vá lasz tot ták ezt
a tan fo lya mot, és elé ge det tek-e a vá -
lasz tá suk kal. Íme né hány vé le mény:

F.C.Eszter: Kis gyer me ke i met szok -
tam mas  szí roz ni,  úgy gon dol tam,
hogy fon tos tud nom a ha tá sa it, és
biz tos sze ret nék len ni ben ne, hogy
jól csi ná lom. A tan fo lya mon jó csa -
pat gyûlt ös  sze, min den óra él mény
volt. Most már tu da to san gya kor lom
ott hon a csa lád ban, akik él ve zik a
talp mas  százs jó té kony ha tá sa it. 

B. Józsefné: Már rég óta ér de kelt
a talp mas  százs. Na gyon meg örül tem

a le he tõ ség nek. Az óta is ta pasz ta lom,
mi lyen sok igaz ság van ben ne.

M. Ferencné: Na gyon sok új és
ala pos in for má ci ót kap tam. Ér de -
kel nek az al ter na tív gyógy mód ok,
azok a le he tõ sé gek, ame lyek te her -
men te sí tik a szer ve ze tet a mé reg -
anya gok tól, és se gí tik a gyógy ulást.
Mind két tan fo lya mon részt vet tem.
A gyógy nö vé nyes bõl még két al ka -
lom vis  sza van. Na gyon vá rom azo -
kat is. Tet szett a tan fo lyam ok han -
gu la ta, a gya kor lás a tal pa kon, a tea -
ké szí tés és kós to lás.

Ezek a vé le mé nyek, va la mint a
kö vet ke zõ le vél, amit nem rég kap -
tam a tan fo lya ma im egyik részt ve võ -
jé tõl, még job ban meg erõ sí tett tö -
rek vé se im ben.

Ked ves Ágo ta!
Ami kor fel tet ted ne kem azt a kér -

dést, hogy mi ért ér de kel tek a tan fo -
lyam ok, ben nem is fel me rült: tény -
leg mi ért is.

Az el sõ gon do la tom az volt, hogy
a té ma ta lált meg en gem, és nem
for dít va.

De vis  sza gon dol va, már rég óta lap -
pan gott ben nem az igény.

Er dõ szé lén, fa lu si gye rek ként nõt -
tem fel. Az ál la tok kal és nö vé nyek -
kel va ló fog la la tos ko dás a hét köz -
nap ok ré sze volt. Ké sõbb ki pró bál -
tam a vá ro si éle tet. Nem vált be. Most
új ra vi dé ken la kom, és nagy kedv -
vel fog la la tos ko dom a kert tel.

3 éve kezd tem gyógy nö vé nye ket
ül tet ni. A ter mesz té sük ben ki sebb
na gyobb si ke re im is vol tak, in kább
a hasz ná la tuk kal akadt prob lé mám.

Mi nél több for rás ból gyûj töt tem
in for má ci ót an nál bi zony ta la nabb let -
tem, így né hány köz is mer tebb nö -
vény ki vé te lé vel (mint pl. a ka mil la,
hárs, csip ke bo gyó) nem is mer tem
hasz nál ni. A má sik ne héz ség a nö vé -
nyek fel is me ré sé ben, be azo no sí tá sá -
ban mu tat ko zott. Bár mi lyen jól si ke -
rült is egy könyv il luszt rá ci ó ja, fény -
ké pe a va ló ság ban még is ki csit más.

Így szük sé ges nek érez tem egy ta -
pasz talt szak em ber se gít sé gét.

Ezt Tõ led kap tam meg. Ez úton is
kö szö nöm!

Még egy gon do lat:
Nagy szü le ink bir to ká ban vol tak

en nek a tu dás nak, mely nek csi rá ját
sze ret ném én is el ül te ti a gyer me ke -
im lel ké ben.

Üd vöz let tel: I. Zol tán

Va ló ban jó ér zés le het egy ilyen me -
leg han gú le ve let ol vas ni. Úgy tu dom
a Táj ház ban is ké szül va la mi újabb
terv az egész ség meg õr zé sé vel kap cso -
lat ban. Be szél nél er rõl ne künk?

A Táj ház ban már las san egy éve
rend sze re sen ta lál ko zik egy lel kes
cso port, amely nek tag jai az elõ zõ
tan fo lyam okon vé gez tek. Ha von ta
egy szer, a hó nap el sõ kedd jén jö -
vünk ös  sze, be szél ge tünk az egyes
egész ség ügyi prob lé mák hoz kap cso -
ló dó mód sze rek rõl, ki cse rél jük ta -
pasz ta la ta in kat.

Tör tem a fe jem, ho gyan tud nánk
gya kor la ti a sab bá ten ni ös  sze jö ve te -
le in ket. Egy szer csak ki pat tant fe -
jem bõl az öt let, ami min den ki nek a
tet szé sét el nyer te. Azt ja va sol tam,
hoz zunk lét re egy gyógy nö vény ker -
tet, hi szen az jól il lesz ke dik a Táj ház
egyéb funk ci ó i hoz. A gyógy nö vé nyek
ter mesz té se, szá rí tá sa, fel hasz ná lá sa
a né pi kul tú rá nak min dig is ré sze
volt, így ha gyo má nya in kat a gya kor -
lat ban is ápol hat juk, és nem mel lé -
ke sen a gyógy nö vé nyek kel kap cso -
la tos is me re te in ket is el mé lyít het jük.
Nagy mun ka lesz, már fo lyik a ter -
ve zés, elõ ké szí tés. Az al gyõi Bor ba -
rát fi úk már is fel ka rol ták a gyógy -
nö vény ker tünk ügyét, oly an  nyi ra,
hogy már te rí tik is a jó ter mõ föl det
az ágyá sok ba. 

Vá runk min den kit, aki ked vet érez,
hogy részt ve gyen eb ben a „vál lal ko -
zá sunk ban”.

Az ér dek lõ dõk to váb bi in for má -
ci ó kat te le fo non kér het nek: Be rek
Ágo ta  0630 871 8749, vagy Szõkéné
Bera Szil via: 0662 268 220.

Kö szö nöm a be szél ge tést és ered -
mé nyes, jó mun kát  kí vá nok a szép
ter vek meg va ló sí tá sá hoz! L. E. 

Tan fo lyam ok tól a gyógy nö vény ker tig
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Újszászi Ilona

Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!

A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com

Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

Ren dez vény nap tár
MÁ JUS 10. (hét fõ) 17 óra – Ci vil Fó rum a Fa lu ház föld szin ti kis ter mé ben.
MÁ JUS 12. (szer da) 13 óra – CSM Te le pü lés tisz ta sá gi Kft. fo ga dó órá ja a

föld szin ti kis te rem ben.
MÁ JUS 12. (szer da) 15 óra – A Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak ta -

lál ko zó ja.
MÁ JUS 12. (szer da) 17 óra – Bûn meg elõ zés: az ál do zat tá-, sér tet té vá lás ve -

szé lyei – elõ adás az eme le ti klub te rem ben. Elõ adó: Dr. Urbán Zol -
tán rend õr tiszt.

MÁ JUS 13. (csü tör tök) 16 óra – Fa fa ra gók a táj ház ban.
MÁ JUS 14. (pén tek) 18 óra – Nõ egy le ti gyû lés az eme le ti klub te rem ben.
MÁ JUS 15. (szom bat) 14 óra – Be mu tat ko zik Bednárik Gá bor me ta fi zi kus –

elõ adás a szín ház te rem ben.
MÁ JUS 19. (szer da) 17 óra – La kos sá gi Fó rum a szín ház te rem ben.
MÁ JUS 20. (csü tör tök) 17 óra – La kos sá gi Fó rum a szín ház te rem ben .
MÁ JUS 20. (csü tör tök) 16 óra – Kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban: fes té -

szet Magyarné Var ga An ná val.
MÁ JUS 20. (csü tör tök) 17 óra – Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: Má -

té Zsu zsa és Jéga Sza bó Lász ló tár la ta. Meg nyit ja: Dr. habil Má -
té Zsu zsan na esz té ta. Meg te kint he tõ: jú ni us 4-ig.

MÁ JUS 23. (va sár nap) 18 óra – Pün kös di Mu si cal-est. Be lé põ je gyek a hely -
szí nen vált ha tók!

MÁ JUS 25. (kedd) 17 óra – Folt var rók a táj ház ban.
MÁ JUS 27. (csü tör tök) 16 óra – Fa fa ra gók a táj ház ban.
MÁ JUS 29. (szom bat) 19 óra – Ny. V. Go gol: Egy õrült nap ló ja. A Mó ra Fe -

renc Nép szín ház elõ adá sa az eme le ti klub te rem ben.
MÁ JUS 30. (va sár nap) 9 órá tól a Sza bad idõ köz pont te rü le tén – VII. Al gyõi Re -

pü lés tör té ne ti Em lék nap és Hõ sök Nap ja, Csa lá di Gyer mek nap.
10 óra kor ko szo rú zás és meg em lé ke zés az em lék táb lá nál.

MÁ JUS 31. (hét fõ) 16 óra – in gye nes jo gi ta nács adás (Dr. Gonda Já nos).
JÚ NI US 2–3–4. (szer da, csü tör tök pén tek) 9-17 óra – Bér let áru sí tás a Fa -

lu ház föld szin ti kis ter mé ben.
JÚ NI US 3. (csü tör tök) 16 óra – Kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban: pa pír ma -

sé-ké szí tés Balasi Ma ri an ná val.
JÚ NI US 7. (hét fõ) 17 óra – Ci vil Fó rum a fa lu ház föld szin ti kis ter mé ben.
JÚ NI US 8. (kedd) 17 óra – Folt var rók a táj ház ban.
JÚ NI US 9. (szer da) 15 óra – A Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak ta -

lál ko zó ja.

Május 30. a Szabadidoközpontban
Sza bad idõ köz pont, Algyõ, Tég lás u. 151.

VII. AL GYÕI RE PÜ LÉS TÖR TÉ NE TI EM LÉK NAP ÉS HÕ SÖK NAP JA:
10 óra kor ko szo rú zás és meg em lé ke zés az em lék táb lá nál.
CSA LÁ DI GYER MEK NAP:
9 órá tól 15 órá ig sza bad té ri könyv tár.
9 órá tól 13 órá ig arc fes tés, kéz mû ves ját szó ház, lo vas ko csi zás.
10 órá tól 12 órá ig asz falt rajz.
11 óra kor  a BU DAI BÁB SZÍN HÁZ MA JÁ LIS cí mû elõ adá sa.
13 óra 30 perc kor a Szi vár vány Óvo da mû so ra.
14 óra kor az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la mû so ra.
14 óra 30 perc kor az al gyõi Gyöngy vi rág Nép tánc cso port mû so ra.
15 óra kor VSG – KAMARABALETT BE MU TAT JA: PI ROS KA ÉS A FAR KAS cí -
mû tánc-me se já té kot.

Kettõs fantázia
Ki ál lí tás a Fa lu ház Ga lé ri á ban má jus 20. és jú ni us 4. kö zött
Jéga Sza bó Lász ló, a nem zet kö zi szin ten is is mert sze ge di kép zõ mû vész
2009-ben in dí tot ta el új tár lat so ro za tát „Ket tõs fan tá zia” cím mel, mely nek ke -
re té ben min den al ka lom mal más-más ven dég mû vés  szel ál lít ki. 2009. feb ru -
ár 26-tól már ci us 15-ig a sze ge di Pe tõ fi-te le pi Mû ve lõ dé si Ház ban mes te ré -
vel, ta ná rá val, Hemmert Já nos sze ge di ’kollázsfestõvel’ volt kö zös ki ál lí tá sa.
Má jus 20-ától jú ni us 4-ig te kint he tõ meg Algyõn, a Fa lu ház Ga lé ri á ban a
„Ket tõs fan tá zia” tár lat so ro za tá nak újabb anya ga, mely nek ven dég mû vé sze a
bu da pes ti Wag ner Ed gár fes tõ mû vész lesz. A ki ál lí tá son Wag ner Ed gár akt jai
a willendorfi vénusz nõ i sé gét idé zik fel nap ja ink nõ alak ja i ban, port ré i ra a re a -
lisz ti kus ka rak ter-áb rá zo lás és az élet tel-te lí tett ség a jel lem zõ. Ké pei mel lett
Jéga Sza bó Lász ló ins tal lá ci ó it és kol lá zsa it lát hat ják az ér dek lõ dõk, me lyek
az iro da lom mal és a mi to ló gi á val áll nak kap cso lat ban, ki fe jez ve ko runk szel -
le mi sé gét. AH

Jön a Lovas tábor!
A szünidõ elsõ hetében várják a  gyerekeket a Lovas Klub által szervezett nyári
táborba. Június 21. és június 25. között a Lovasudvar és a Tájház lesz a
hely szí ne a szo ká sos Lo vas tá bor nak. Je lent ke zés és to váb bi in for má ció kér -
he tõ a tá bor ve ze tõ jé tõl, Ba kos Ist ván tól sze mé lye sen, vagy a 06-30/223-0017-
es te le fo non!

Nyári táborok a tájházban
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 faluházban június
1.-jétõl Részt ve võk 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:
7.000 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-tõl jú li us 16-ig és jú li us 19-tõl 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


