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Képeslap – az esõrõl
Vi gasz ta la nul esik. Víz fent és lent
és min den fe lé. A víz az úr ezen a
ta va szon és nyár elõn, a hegy vi dé -
ken és a sík sá gon egy aránt, ked ves
hú gom. 

Meg bom lott a mér ték le tes ség
arany sza bá lya. Má ju si esõ arany
ér – tart ja a mon dás. De mér he tet -
len kárt okoz az esõ a mos ta ni má -
ju si mér he tet len men  nyi ség ben!
Nincs pi hen te tõbb rit mus a fi no -
man áz ta tó esõ ko po gá sá nál: te tõ -
té ri szo bá juk ban er re a foly to nos do -
bo gás ra sze ret nek el alud ni vagy föl -
éb red ni a gye re ke ink. Ám a mos ta -
ni esõ be szi vá rog a cse re pek köz ti ré -
se ken, gom bá kat nö veszt a más kor
szá raz fa la kon, meg bú jik az örök -
ké ned ves nek ér zett ru hák szö ve té -
ben. A zöld nél is zöl debb a kert. Az
er dé lyi ha va si le ge lõk, a né met or -
szá gi Fe ke te er dõ bu ja sá gá hoz ha -
son la tos az ud va ron a gyep, a más
jú ni u so kon aszottsárgaként is mert
gát ol dal most har so gó zöld. De (a
ko ra ta va szon té ve sen meggy nek né -
zett) cse resz nye fánk pi ros gyü möl csei
már ki csat tan tak a víz tõl, a ki se be -
se dett bo gyó ik fe lét bar nás pe csé tek
ront ják. A krump li nak is sok a jó -
ból: „be za bált” a víz bõl és be lül rõl
ro had. A vi rá gos kert ró zsa bok rai
kö rül és az ud var kö ve csei kö zött
ki gyom lál ha tat la nul sza po ra a gaz.
Ned ves ség imá dó csi gák so ka sá ga
rág ja a le ve le ket, te szi „te rülj, te -
rülj asz tal kám má” a ker tet a va -
cso ráz ni ide já ró gó lya szá má ra. A
nem lé te zõ gó lya kró ni kák ter mé keny
éve 2010: bé kák ha da táp lál ja majd
a gólyafikat. Mint ahogy az idén
oly gyér szám ban ér ke zett fecs kék is
két fé szek al ja fi ó kát ne vel het nek,
an  nyi lesz itt a szú nyog, bi zo nyo san.
A tó csák, po cso lyák vér szí vók fel hõ -
i vel fer tõ zik majd a vi dé ket. Most
az a mon dás igaz: Ad tál, Uram,
esõt, nincs kö szö net benne… 

Dör gött, vil lám lott és le sza kadt
az ég – má jus ban több ször is. A má -
jus 15-én és 16-án az or szá gon vé -
gig vo nult vi har volt a leg pusz tí -
tóbb az el múlt öt év sta tisz ti kái sze -
rint: a biz to sí tók hoz 19 ezer be je len -
tés ér ke zett, 1,7 mil li árd fo rin tot fi -
zet tek a károk eny hí té sé re. A leg na -

gyobb me te o ro ló gi ai kár oko zás éve
lesz az idei. 

Meg va dult fo lyam ként höm pöly -
gött a más kor ki csi Bódva, so ha
nem lá tott vi zet vitt ma gá val a Her -
nád – ten ger ré vál toz tat ták a fo -
lyók Észak-Ma gyar or szá got. Jár ha -
tat lan utak ról, több ezer, ott ho ná -
ból ki te le pí tett em ber rõl szól tak a
hí rek. „A” víz rom bo ló ere jét jól is -
me ri a Ti sza pusz tí tot ta, de új ból és
új ból épít ke zõ Algyõ – az al föl di la -
vór ban. Jú ni us ele jén ár ví zi ve szély -
hely ze tet ren delt el a kor mány a mi
me gyénk ben is. Ad dig ra ki lé pett
med ré bõl, fé lel me tes sé da gadt a
védtöltések kö zé zár tan ára dó Ti sza. 

Víz fa kadt Algyõszerte a ker tek -
ben is. Így tört utat ma gá nak azok -
ban az ut cák ban, ahol a rö vid lá tó
ha szon le vû ség be te met te az ár kot.
Víz ben ful la doz tak a zöld ség pa lán -
ták és a gyümölcsfák… A fel vég több
ut cá já ban is meg tel tek víz zel a há -
zak elõtt mé lye dõ ár kok. Pan gott a
víz az el tö mí tett át ere szek mi att. Itt
is, ott is ak ci óz tak: át eme lõk kel, új
ár kok ásá sá val igye kez tek el ve zet ni
a fö lös le ges vi zet.

Özön víz pusz tí tott már más kor
is. Noé bár kát épít ve me ne kí tet te az
élõ lé nye ket, né zett a jö võ be. Az ára -
dás tól és aszály tól egy aránt szen ve -
dõ Al föld ön most, a sok víz évé ben
két ség beesett ak ci ó zás sal szór juk a
pénzt a vé de ke zés re és kár men tés -
re. Ho lott év ez re des ta pasz ta lat és
a jó zan ész azt dik tál ná: ha egy szer
sok, más kor ke vés az él te tõ elem,
ak kor özön víz ide jén tar ta lé ko lás -
sal mér sé kel jük a kárt és ké szül jünk
az aszá lyos évek re. A há za elõt ti ár -
kot be te met ve új te rü le tet nye rõ gaz -
da szûk lá tó kö rû sé gé hez ha son la tos,
hogy a kor mány víz tá ro zók át gon -
dolt épí té se he lyett csak az újabb és
újabb ár ví zi és bel ví zi vé de ke zés re
szór ja a mil li ár do kat. A hi á ba va ló -
ság ba be le tö rõd ve ci ni ku san csak
azt mond hat juk: er re fe lé mind egy,
hogy ke vés vagy sok esõ esik, ked -
ves hú gom, ne künk min dig csak hét
szûk esz ten dõ jut?

Ölel nõ vé red:
Ág nes
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Vi rá gos Szent Já nos
Vi rá gos Szent Já nos,
Éj sza kád vi lá gos.
Míg elõt ted le szek,
Tisz te le tet te szek,

Csak ad dig vi lá gos,
Légy az tán ho má lyos!

(ma gyar nép dal)

Ap rók tán ca 
a fa lu ház nagy szín pa dán 

Az al gyõi Szi vár vány Óvo da éle té ben
új ha gyo mány te rem tõ dött má jus 25-
én. Az in téz mény gyer mek tánc cso -
port já nak év zá ró mû so rát lát hat ták
a szü lõk, és az ér dek lõ dõk az al gyõi
fa lu ház ban. A Ci ne ge, és a Bok ré ta
tánc cso port elõ adá sá ban dél-al föl di
gyer mek já té ko kat lát ha tott a kö zön -
ség, de mo tí vum fû zés és pün kös di
ki rály vá lasz tás is sze re pelt a mû sor -
ban. A be mu ta tót vi dám össz tánc zár -
ta, ki ér de melt taps kí sé re té ben. 

Sándorné Vas vá ri Ka ta lin
óvo da pe da gó gus

Ökoiskola cím az ál ta lá nos is ko lánk nak
Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um és a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um ál tal fel kért bí -
rá ló bi zott ság dön té se ér tel mé ben
az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la a 2010-
2013 kö zöt ti idõ szak ra el nyer te az
Ökoiskola cí met. Az el is me rést jú -
ni us 5-én, Bu da pes ten, a Vá ros -
ma jo ri Gim ná zi um ban ad ták át. 

Az Ökoiskola cím ado má nyo zá -
sa kap cso ló dik az ENSZ-nek A
fenn tart ha tó ság ra ok ta tás 2005-
2014 év ti zed ének el ne ve zé sû prog -
ram já hoz. A cím el nye ré sé vel foly -
ta tód hat a ki emelt kör nye zet vé -
del mi szak mai mun ka, ha té ko -
nyab ban je len het nek meg a fenn -

tart ha tó ság el vei az ok ta tá si in téz -
mény ben. A cím az is ko la meg kü -
lön böz te tõ mi nõ ség jel zõ je, mely
von zó vá te szi az in téz ményt a szü -
lõk szá má ra, és po zi tív kül sõ visz  -
sza jel zést je lent az is ko la mun ká -
já ról a fenn tar tó szá má ra. Az ál -
la mi kez de mé nye zés re lét re jö võ
há ló zat is ko lái na gyobb esél  lyel
vesz nek részt a kör nye ze ti ne ve -
lé si, a fenn tart ha tó ság pe da gó gi -
á já val kap cso la tos pá lyá za to kon.
A cím el nye rõ je az Ökoiskolák Há -
ló za tá nak tag ja lesz, ha zai és nem -
zet kö zi kap cso lat rend sze re bõ vül,
a Hálózat prog ram jai se gí tik szak -
mai fej lõ dé sét.
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Épül az új is ko la Algyõn 
Or szá gos vi szony lat ban is egye -
dül ál ló épít ke zés va ló sul meg
Algyõn a Sport és a Ti sza vi rág ut -
cán. A 47-es szá mú fõ út ról, a Bor -
bá la Für dõ vel szem be ni te rü le ten
már jó lát ha tók a sport csar nok 12
mé ter ma gas pil lé rei. 

Idén má jus 12-én hi va ta los hely -
szí ni saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben
kö szön töt te a mé dia kép vi se lõ it

dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter. A XXI.
szá zad kö ve tel mé nye i nek meg fe -
le lõ 16 tan ter mes, tor na csar nok -
kal el lá tott mul ti funk ci o ná lis épü -
let együt tes épí té se rend ben zaj -
lik, új te le pü lé si köz pont van ki -
ala ku ló ban – fo gal ma zott a nagy -
köz ség el sõ em be re. 

A ter ve zés me ne té rõl Kö ves And -
rás épí tész, a PÉCSÉPTERV Stú -
dió Kft. ve ze tõ ter ve zõ je be szélt,
ki emel te az ökojelleg és a gyer -
mek köz pon tú meg va ló sí tás ele -
me it. Mé szá ros And rás ki vi te le zõ
épí tés ve ze tõ, a Stradel Kon zor ci -
um pro jekt ve ze tõ je el mond ta, az
épít ke zés már ci us ban kez dõ dött
a föld mun kák kal és az ala po zás -
sal. Je len leg az épü let tan ter mi
szár nyá nak föld szin ti ré sze szer -

kezet kész ál la pot ban van, il let ve a
sport csar nok 12 mé ter ma gas pil -
lé rei is áll nak. Jú li us ra vár ha tó an
el ké szül az épü let szer ke ze te, a té -
li idõ szak ra már csak a bel sõ mun -
kák el vég zé se vár ha tó. 

Iván Zsu zsan na, az Al gyõi Ál ta -
lá nos Is ko la igaz ga tó ja a saj tó tá -
jé koz ta tón ki emel te: a kor sze rû, jól
fel sze relt tár gyi kör nye zet le he tõ -
sé get ad ar ra, hogy pe da gó gi ai
prog ram ju kat meg újít sák. Emelt
szin tû ide gen nyelv, ma ga sabb
szín vo na lú  in for ma ti kai ok ta tás -
ra ad majd le he tõ sé get, a kor sze -

rû tor na csar nok ban pe dig több
sport ág gal is mer ked het nek meg a
gyer me kek, ugyan ak kor a ver seny -
sport is he lyet kap hat. 

Algyõnek 2011. feb ru ár 15-ére
ké szül el az új is ko lá ja, mely kö zel
1,7 mil li árd fo rint ból – az Eu ró pai
Unió és az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap 200 mil lió fo rin tos
tá mo ga tá sá val va ló sul meg. Az épü -
let ben 16 tan te rem, 6 szak tan te -
rem, 488 négy zet mé te res au la, egy
100 fõs ét te rem, me le gí tõ kony ha,
bü fé, 1310 négy zet mé te res tor na -
csar nok és le lá tó, igaz ga tá si és or -
vo si szo bák kap nak he lyet. Az új
is ko lá hoz 50 par ko ló és 39 ke rék -
pár tá ro ló tar to zik majd. 

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si,
if jú sá gi és sport re fe rens

Ho gyan hasz nál juk a meg újult hul la dék ud vart?
Az al gyõi hul la dék ud var üze mel te -
té sé vel má jus 1-jé tõl a Gyeviép
Nonprofit Kft-t bíz ta meg az al gyõi
ön kor mány zat. Így a Kuktor kö zi
hul la dék ud var ban le he tõ sé get biz -
to sít az al gyõi ház tar tá sok ban ös  sze -
gyûj tött sze mét el he lye zé sé re. En -
nek men  nyi sé ge na pi 1 m³ le het,
sze lek tí ven vá lo gat va. A ház tar tá si
sze me tet a hul la dék ud var ke ze lõ jé -
nek uta sí tá sa sze rint kell le rak ni. 

Té rí tés men te sen ve he tik igény be
a hul la dék ud vart az al gyõi la ko sok.

Cso por to sí ta ni kell a hul la dék faj -
tá kat. A pa pír hul la dék (író la pok,
ira tok – mû anyag irat fe dél nél kül,
új ság pa pír, rajz lap ok, cso ma go ló pa -
pír, hul lám pa pír, kar ton pa pír, pa pír
anya gú cso ki pa pír kül sõ ré sze, tönk -
re ment köny vek, szó ró lap ok, pros -
pek tu sok, kar ton do boz szét haj to gat -
va – hun ga ro cell be tét nél kül) nem
tar tal maz hat hasz nált pa pír zseb ken -
dõt, tör lõ ken dõt, szal vé tát, szen  nye -
zett pa pírt, cso ki pa pír alu fó lia ré szét.
A mû anyag hul la dék (üdí tõs és ás -
vány vi zes fla kon, nylon zacs kó, nylon
sza tyor, PE és PET fel ira tú üdí tõs
fla kon, több ré te gû ita los – üdí tõs, ki -
mo sott te jes, tej szí nes – do boz, mû -
anyag ku pak, mû anyag cso ma go ló
fó lia) nem tar tal maz hat fes ték és ve -
szé lyes ház tar tá si vegy szer fla kon ját,
és egyéb ve szé lyes anyag do bo zát.
Az üveg hul la dék (po hár, ház tar tá si
üveg hul la dék, vá za, nem vis  sza vált -
ha tó ita los és be fõt tes üveg, ab lak üveg
– ke ret nél kül, egyéb nem ve szé lyes
anya got tar tal ma zó üveg) nem tar -
tal maz hat: tük röt, dró tos biz ton sá gi
üve get, szél vé dõt, iz zót, fény csö vet,
mert ezek ve szé lyes hul la dé kok. A

fém hul la dék (ita los és kon zerv do -
boz, fém ház tar tá si esz köz, egyéb
nem ve szé lyes fém hul la dék) mel lett
az épí té si tör me lék (épí tés bõl, bon -
tás ból szár ma zó be ton, tég la, kõ, tör -
me lék) is el he lyez he tõ, de ez utób bi
sem tar tal maz hat föl det, sem mi lyen
egyéb hul la dé kot. A kom posz tál ha -
tó hul la dék (zöld ség, gyü mölcs, an -
nak szá ra, le ve le, nö vé nyi szá ra, le -
vá gott fû, le nye sett ág, le hul lott fa -
le vél) nem tar tal maz hat kö tö zõ anya -
got, fó li át és egyéb mû anyag hul la -
dé kot, pa pírt, üve get, fé met, tör me -
lé ket, egyéb ház tar tá si hul la dé kot,
egyéb is me ret len anya got, sze me tet.
A lom hul la dék (bú tor, épít ke zés bõl,
bon tás ból szár ma zó egyéb hul la dék,
ru ha ne mû, meg unt hasz ná la ti tárgy,
já ték, nem kom posz tál ha tó fa hul la -
dék, egyéb, nem hasz no sít ha tó mû -
anyag hul la dék) nem tar tal maz hat
kom mu ná lis hul la dé kot, ve szé lyes
hul la dé ko kat.

A hul la dék ud var min den nap 6-
tól 22 órá ig tart nyit va.

A ve szé lyes hul la dé kok be fo ga dá -
sá nak ki ala kí tá sát most vég zik. A ve -
szé lyes hul la dé kok tí pu sa it és ke ze -
lé sük, le ra ká suk sza bá lya it az Al gyõi
Hír mon dó kö vet ke zõ szá má ban is -
mer tet jük.

To váb bi in for má ció kér he tõ: a pol -
gár mes te ri hi va tal ban Ludányi At ti lá -
tól 2 te le fon szám: 62/517-517/129.
mellék, vagy a ludanyi. muszak@
algyo.hu e-mail cí men; il let ve a
GYEVIÉP Nkft. ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já tól, Ka to na An tal tól a 62/267-567 te -
le fon szá mon, vagy a gyeviep@algyo.hu
vil lám pos ta cí men; to váb bá a te le pü -
lés www. algyõ.hu cí mû hon lap ján.

Ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi ös  sze írás 
A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ér -
te sí ti a tisz telt la kos sá got, hogy a
2010. évi XXIV. tör vény elõ írá sai
alap ján ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi
ös  sze írást hajt vég re 2010. jú ni us
1–21. kö zött. 

Az ös  sze írás cél ja, hogy a ma gyar
me zõ gaz da ság ról pon tos és hi te -
les ké pet ad jon a gaz da ság irá nyí -
tás, az Eu ró pai Unió és a gaz dál -
ko dók ré szé re. Az ös  sze írók va la -
men  nyi te le pü lé sen gyûj tik az ada -

to kat, ame lyek a sta tisz ti kai tör -
vény ren del ke zé sei sze rint ki zá ró -
lag sta tisz ti kai cél ra hasz nál ha tók
fel. Az adat szol gál ta tás kö te le zõ!

Ké rik, fo gad ják bi za lom mal az
iga zol ván  nyal el lá tott ös  sze író kat,
le gye nek se gít sé gük re az ös  sze írás
gyors és szak sze rû le bo nyo lí tá sá -
ban. 

In gye ne sen hív ha tó zöld szám:
06-80-200-224

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

Áram szü net 
Az áram szol gál ta tás mi nõ sé gé nek
ja ví tá sa ér de ké ben az EDF
DÉMÁSZ há ló za ti mun kát vé gez,
ami mi att áram szü net vár ha tó
Algyõn jú ni us 11. (pén tek) 8–16

óra kö zött a Géza ut ca 7–17., 4–16.
szám, a Kas tély kert ut ca 49–57.,
20–46. szám, Piacté környékénr. 
Az al gyõ i ek meg ér té sét és tü rel mét
elõ re is kö szö nik!

Ingatlant szeretne vásárolni?
De nincs elegendõ pénze?
Hívjon bizalommal, segítek! 

Megoldom problémáját!
Érdeklõdni: 06-20/933-8454

Szünet a hivatalban
Jú li us 1-jén, csü tör tö kön a Pol gár -
mes te ri Hi va tal, a Köz tiszt vi se lõk
Nap ja mi att zár va tart, az ügy fél -
fo ga dás szü ne tel!
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Fo ga dó órák a pol gár mes te ri hi va tal ban
Szer dán ként 14–17 óra kö zött fo ga -
dó órá ra vár ják a pol gá ro kat az ön -
kor mány zat ve ze tõi Algyõ Nagy köz -
ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban (6750,
Algyõ, Kas tély kert u. 40.). 

Jú ni us 2., jú ni us 16., jú ni us 30.:
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter;

jú ni us 9., jú ni us 23.: 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, tel.:
62/517-517, ph@algyo.hu, www.
algyo.hu.

Algyõn min den ötö dik la kos gye rek
Több mint har minc té mát vi ta tott
meg má jus 26-i ülé sén Algyõ ön kor -
mány za ti tes tü le te. A kép vi se lõk
mun ká ját dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes -
ter irá nyí tot ta.

Sa ját ren de le tei kö zül az ön kor -
mány za ti kép vi se lõ-tes tü let mó do sí -
tot ta az idei költ ség ve tés rõl szó lót,
amit az elõ zõ ülés óta fel me rült mun -
kák és a szám vi te li sza bá lyok in do kol -
tak. Az al gyõi in téz mé nyek ben biz to -
sí tott ét ke zés dí ja vál to zott, ezért két
he lyi ren de le tet is kor ri gál ni kel lett.
Ugyan ak kor a szol gál ta tás tel je sí té sé -
re Algyõ ön kor mány za ta köz be szer -
zé si pá lyá zat tal ke res szol gál ta tót.

Se gít ség a hát rá nyos hely ze tû ek nek
A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
fel ada tok el lá tá sá ról tá jé ko zód tak a
kép vi se lõk. Meg ál la pít hat ták: a múlt
év vé gén az 5308 la ko sú Algyõn min -
den ötö dik em ber 18 éven alu li. A
gyer me kek egész sé gi ál la po ta nem
tér el az or szá gos át lag tól: jel lem zõ
az el hí zás, az aszt ma, az al ler gia és a
ge rinc fer dü lés. A be teg sé gek oka: az
is me ret- és pénz hi ány. Az utób bi
gon don né mi leg se gít, hogy az ön -
kor mány zat 164 gye re ket (a kor osz -
tály hoz tar to zók 15 szá za lé ka) rend -
sze res tá mo ga tás ban, míg 30 ki csit
rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás ban ré sze sít. A rend sze res se -
gít sé get az ala csony jö ve del mû ek kö -
zül a rok kant, vagy egye dül ál ló, ala -
csony iskolázottságú szü lõk igé nyel -
nek. Az ön kor mány zat a gyer mek -
in téz mé nyi díj át vál la lá sá val, bér let -
tá mo ga tás sal is se gí ti a gye re ket ne -
ve lõ csa lá do kat. Ta valy ös  sze sen jó -
val több mint 6 mil lió fo rin tot kap -
tak a gye re kes csa lá dok. Ugyan ak -
kor a gyer mek jó lé ti szol gá lat 19 kis -
ko rú gon do zá sá ban se gí tett, 4 gyer -
me ket vé de lem be vett a múlt év ben.
A vé dõ nõi szol gá lat 341 kis gye rek
fej lõ dé sét kí sé ri fi gye lem mel, 6 csa -
lád nál ész lelt gyer mek vé del mi prob -
lé mát. A Bó bi tá ba föl vett 25 bölcsis
kö zül 3 hát rá nyos hely ze tû; a Szi vár -
vány 177 ovi sa kö zül 30 hát rá nyos,
3 hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû; a
291 al gyõi is ko lá ba já ró di ák kö zül
74 hát rá nyos, 27 hal mo zot tan hát -
rá nyos, 12 ve szé lyez te tett hely zet ben
él. A jel zõ rend szer jól mû kö dik, an -
nak tag jai – az if jú ság- és gyer mek -
vé del mi fe le lõ sök, a vé dõ nõk, a csa -
lád vé del mi és a gyer mek jó lé ti csa lád -
gon do zó – rend sze re sen ta lál koz -
nak, in for má lód nak. Ta pasz ta la tuk
sze rint fo lya ma to san emel ke dik az
anya gi prob lé mák kal küz dõ, ezért a
gyer me kek kel ki fo gá sol ha tó an tö rõ -
dõ csa lá dok szá ma Algyõn is. Er re fi -
gyel mez tet az is, hogy az al gyõi di á -

kok 23 szá za lé ka küzd ma ga tar tá si
és be il lesz ke dé si prob lé mák kal, a
jegy zõ – a rend õr ség és ügyész ség
jel zé se alap ján – 2 csa lád ból 2 gyer -
me ket vé de lem be vett. A hely zet vál -
toz ta tá sa ér de ké ben szük sé ges ten -
ni va lók ról is meg ál la pod tak a kép -
vi se lõk: if jú ság vé del mi stra té gi át dol -
goz nak ki, tá mo gat ják a ti né dzse rek
kul tu rált szó ra ko zá sát ösz tön zõ kez -
de mé nye zé se ket, a si ke res és ered -
mé nyes fi a ta lo kat.

Óvo da és is ko la
Bel sõ el len õr zé se i nek ered mé nye -
i rõl, az idei se gély ke ret ed di gi fel -
hasz ná lá sá ról, a Sze ge di Kis tér sé -
gi Több cé lú Tár su lás ta va lyi mun -
ká já ról is tá jé ko zó dott az ön kor -
mány za ti tes tü let. Ez utób bi szer ve -
zet szol gál ta tá sai kö zül Algyõ ön kor -
mány za ta is igény be ve szi pél dá ul
a gyógy pe da gó gus, a lo go pé dus, a
ne ve lé si és pá lya vá lasz tá si ta nács -
adó, a gyógytestnevelõ mun ká ját.

8 cso port in dí tá sát en ge dé lyez te
a 2010-2011. ne ve lé si év re is az ön -
kor mány zat Szi vár vány óvo dá já ban.
En nek oka rész ben az, hogy a jog -
sza bály ok le he tõ vé te szik, hogy már
a 2,5 éves  gye rek is ovis le gyen. Az
it te ni gyer mek óvó ból el bal la gó 47
nagy cso por tos kö zül 43 az al gyõi is -
ko lá ban lesz el sõs; a Szi vár vány ban
– az új kis cso por to sok kal együtt –
szep tem ber tõl 185 ovis sal fog lal koz -
nak, 8 cso port ban. Ezen kí vül re fe -
ren cia in téz mén  nyé nyil vá ní tot ták
az al gyõi óvo dát és is ko lát is, to váb -
bá a kép vi se lõk mó do sí tot ták mind -
két in téz mény ala pí tó ok ira tát.

Új ját szó tér és jár da
Csat la ko zott Algyõ a szep tem ber
16-22. kö zöt ti idõ szak ra hir de tett
Eu ró pai Mo bi li tá si Hét ren dez vé -
nye i hez. A Pes ti ut cai ját szó tér kor -
sze rû sí té sét ha tá roz ták el a kép vi -
se lõk. Fog lal koz tak a Kas tély kert
ut ca 49. szám alatt ki ala kí tan dó
szol gál ta tó ház be ru há zás, il let ve
az in téz mé nyek fel újí tá sá nak idõ -
sze rû gond ja i val is. Az idei jár da -
prog ram ré sze ként a Bar tók Bé -
la ut ca ke le ti ol da lán (a Fõ tér és
a Kas tély kert ut ca kö zöt ti sza ka -
szon), a Bá nyász ut ca nyu ga ti ol -
da lán épül és újul meg a „gya lo -
go sok út ja”.

Zárt aj tók mö gött esett szó né -
hány csa tor na el adá sá nak le he tõ -
sé gé rõl, il let ve az úgy ne ve zett ré -
gi strand te rü let hasz no sí tá sá ról, to -
váb bá az AKTV Kft., a GYEVITUR
Kft., a Gyeviép Nonprofit Kft., va -
la mint az Algyõ Park Kft. múlt évet
ér té ke lõ be szá mo ló já ról.

Ár víz és bel víz
A kül dött ség itt hon ma radt

Négy szer-öt ször több esõ esett idén
má jus ban, mint más ta va szo kon. A Ti -
sza ára dá sa mel lett a bel víz Algyõn
is gon do kat okoz. Má jus utol só és jú -
ni us el sõ nap ja i ban a bel víz el len kel -
lett vé de kez ni – töb bek kö zött – a
Tu taj, a La dik, a Vad vi rág ut cá ban,
mert állt a ker tek ben a víz. A Fûz fa
ut cá ban a jár da volt hasz nál ha tat lan,
de a Kas tély kert és a Tég lás ut ca ke -
resz te zõ dé sé ben se tu dott el foly ni a
víz, el bo rí tot ta a bolt elõtt a jár dát is.
A bel víz hely zet fel mé ré se után az ön -
kor mány zat ve ze tõi úgy dön töt tek: a
né met or szá gi test vér te le pü lés ün ne -
pé re hi va ta los al gyõi kül dött ség nem
uta zik el, a nagy köz ség moz gó sí tot -
ta erõ it a min den irány ból tá ma dó víz

el le ni vé de ke zés re – tud tuk meg
Molnárné Vida Zsu zsan ná tól. Az al pol -
gár mes ter hoz zá tet te: a sú lyos bel víz
hely zet mi att kü lö nö sen fáj dal mas,
hogy bár el is mer ték in do kolt sá gát,
de – a pénz for rás el apa dá sa mi att –
még sem nyert, ha nem úgy ne ve zett
tar ta lék lis tá ra ke rült a nagy köz sé gi
ön kor mány zat nak az a pá lyá za ta,
amely nek tá mo ga tá sá val el sõ ütem -
ben épp azon a te rü le ten kí ván ják
rend be hoz ni a víz el ve ze tõ ár ko kat és
csa tor ná kat, ahol most a leg több kárt
okoz za a bel víz. A má jus vé gi – jú ni -
us ele ji vész hely zet ben a csa tor nák,
ár kok ki tisz tí tá sá val, át eme lõk kel igye -
kez tek se gí te ni a fe les le ges víz el ve -
ze té sét Algyõ bel te rü le té rõl.

Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram
Cél a köz ok ta tá si in téz mény rend szer meg újí tá sa

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ti
Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram ja (ÖMIP)
a 2009-2013. kö zöt ti idõ szak ra szól.
Az ÖMIP az ön kor mány za ti köz ok -
ta tá si rend szer egé szé re ha tá roz za
meg a fenn tar tó el vá rá sa it az egyes
in téz mé nyek nek ez zel kap cso la tos
fel ada ta it, a köz ok ta tás rend sze ré -
nek és más ága za tok nak (gyer mek-
és if jú ság vé de lem, szo ci ál po li ti ka,
mun ka erõ-gaz dál ko dás, köz mû ve -
lõ dés, egész ség ügy) kap cso la ta it, to -
váb bá a szak mai, tör vé nyes sé gi, pénz -
ügyi el len õr zé sek rend jét. 

Az épü lõ, a XXI. szá zad igé nye i nek
meg fe le lõ több funk ci ós 16 tan ter mes új

ál ta lá nos is ko la épí té se kap csán a fenn -
tar tó – az érin tett szak em be rek be vo ná -
sá val – új ra fo gal maz ta az al gyõi Szi vár -
vány Óvo da és az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko -
la mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rét. Az ÖMIP
tar tal maz za töb bek kö zött a he lyi köz -
ok ta tá si rend szer mi nõ ség irá nyí tá sát, a
mi nõ ség fej lesz tés rend sze rét, az óvo dai
és is ko lai fel ada to kat, a fenn tar tói irá nyí -
tás ke re té ben ter ve zett el len õr zé sek rend -
jét és ha tár ide jét, a nyil vá nos ság és tá jé -
koz ta tás for má it. 

A do ku men tum el ér he tõ és ol vas -
ha tó Algyõ hi va ta los hon lap ján a
www.algyo.hu/onkormanyzat/strategia
k, koncepciok me nü pont alatt. 

Esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek
Cél az egyen lõ hoz zá fé rés

Az egyen lõ esé lyek biz to sí tá sa az Eu -
ró pai Unió és ha zánk mint tag ál -
lam, egyik leg fon to sabb po li ti kai cél -
ja. Az egyen lõ esé lyek biz to sí tá sá ra
irá nyu ló kö zös sé gi po li ti ka az eu ró -
pai in teg rá ció kez de te óta na pi ren -
den sze re pel. En nek meg fe le lõ en
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta, a pol gár mes te ri hi va tal és a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek is – az egyen -
lõ bá nás mód kö ve tel mé nye te kin -

te té ben – az esély egyen lõ sé gi jog sé -
rel met el szen ve dõk szá má ra e jog -
sé rel mek kel szem be ni fel lé pés esz -
köz rend sze rét biz to sít ják. Az al gyõi
ön kor mány za ti tes tü let el fo gad ta a
te le pü lés köz ok ta tá si esély egyen lõ -
sé gi és in téz ke dé si ter vét a 2010-
2013. idõ szak ra. A do ku men tum el -
ér he tõ Algyõ hi va ta los hon lap ján a
www.algyo.hu/onkormanyzat/strategi
ak, kon cep ci ók me nü pont alatt. 
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Bó bi ta hír cso kor
Té rí té si díj. A gye re kek nap köz -
be ni el lá tá sá nak té rí té si dí ját az
al gyõi Bó bi ta böl csõ dé ben jú li us
13-án (ked den), augusztus 24-én
(ked den) fi zet he tik be a szü lõk.

*
Új ös  sze gek. Má jus 1-jé tõl a böl -
csõ dei té rí té si díj ös  sze ge 345 fo -
rint ról 365 fo rint ra emel ke dett.

*
Szü lõi ér te kez let. Jú ni us 16-án,
szer dán 17 órai kez det tel szü lõi
ér te kez le tet tar ta nak a 2010–2011.
ne ve lé si év ben böl csõ dé be in du -
ló gyer me kek szü le i nek.
Té ma: a böl csõ de kez dé sé hez
szük  sé ges do ku men tá ci ók; be szok -
ta tás idõ pont já nak egyez te té se;

in for má ci ók; szü lõi kér dé sek meg -
vá la szo lá sa.

*
Szü net. A Bó bi ta böl csõ de a nyá -
ri ta ka rí tá si szü net mi att au gusz -
tus 1–22. kö zött zár va tart.
A gyer me ke ket au gusz tus 23-án
reg gel 6 órá tól fo gad ják a gon do -
zó nõk.

*
Lét szám. Je len leg a böl csõ dé be
27 kis gyer mek szá má ra igé nyel -
tek a szü lõk böl csõ dei el lá tást. A
2010–2011 ne ve lé si év ben 26 hely -
re 34 kis gyer mek elõ je lent ke zé -
sét re giszt rál tuk. 2011–2012 ne ve -
lé si év re ed dig 17 gyer mek je lent -
ke zett.

Ki rán du lás a „kecs ke far mon”
Má jus ban a kom pe ten cia ala pú
ne ve lés té ma terv ja vas la tai kö zül
a 4–5 éves kor osz tály szá má ra a
Föld 5-ös té ma kört dol goz ta föl a
Ka ti ca cso port. Az „ál la tok és ki -
csi nye ik” cí mû anyag is me ret át -
adá sa ter mé sze tes kör nye zet ben
tör tént.

Má jus 14-én a Ka ti ca cso por tos
gye re kek út ra kel tek, hogy meg -
lá to gas sák Far kas Im re bá csi kecs -
ke farm ját. El kí sért ben nün ket né -
hány szü lõ il let ve nagy szü lõ is.
Ami kor oda ér tünk le tet tük a há -
ti zsá ko kat és már men tünk is a
ka rá mok hoz. A kecs kék sze lí dek
vol tak így a gye re kek meg tud ták
si mo gat ni azo kat, egy fe hér kis gi -
dát ki vett ne künk Im re bá csi, majd
meg mu tat ta ne künk, hogy hon -
nan szed jünk fü vet, ami vel meg
is etet het tük a kecs ké ket. 

A há zi gaz da fi nom kós to ló val
ked ves ke dett ne künk. Kap tunk
kecs ke tej bõl ké szült ka ka ót és meg -
kós tol hat tunk két fé le kecs ke saj -
tot is, na túr és füs tölt ízût. Amíg a
gye re kek kós tol gat ták a kecs ke tej -
bõl ké szült fi nom sá go kat „szel le -

mi táp lá lé kot” is kap tunk. El mond -
ta ne künk, mit, és ho gyan hasz -
no sít a kecs ke tar tás so rán. Mi vel
táp lál koz nak az ál la tok, mi lyen
gon do zást igé nyel nek, mit hasz -
no sí tunk be lõ lük. Meg tud tuk, hogy
mi lyen faj ta kecs ké ket tart, most
hány da rab ból áll az ál lo mány, hol
ta lál ha tó a tej üzem, és mi lyen sok -
fé le saj tot ké szí te nek ott. A kós to -
ló után még egy si mo ga tás ra visz  -
sza men tünk a ka rá mok hoz, meg -
ci ró gat tuk a kecs ké ket, majd el bú -
csúz tunk ven dég lá tónk tól és in -
dul tunk vis  sza az óvo dá ba. 

Sok új is me ret tel gaz da god hat -
tak a gyer me kek az ál lat gon do -
zás sal, az ál la tok hasz no sí tá sá val
kap csolt ban, igye kez tünk ki hasz -
nál ni a he lyi sa já tos sá ga in kat a fa -
lu si kör nye zet ad ta le he tõ sé ge ket.

A Ka ti ca cso por tos gye re kek ne -
vé ben kö szön jük Far kas Im ré nek,
hogy fo ga dott min ket, Kovácsné
Sü li Mó ni ká nak pe dig a ki rán du -
lás meg szer ve zé sét.

Patakiné Laczik Etel ka
Óvo da pe da gó gus

Ovi sok a táj ház ban
Az óvo dá sok meg lá to gat ták az al -
gyõi táj há zat. 

„Ami kor el ér ke zett az in du lás
nap ja, Szil vi né ni már várt min -
ket. Elõ ször a kony há ba lép tünk
be, itt a gye re kek sok is me rõs tár -
gyat fe dez het tek fel, amit már lát -
tak a nagy ma má juk nál vagy
a dé di nél. Volt olyan tárgy,
amit nem is mer tek. Így
pél dá ul a „kan tát”, ami -
vel a szü le im az „új is ko -
lai kút ról” hoz hat ták vol -
na ha za az ivó vi zet. Mi -
u tán jól kö rül néz tünk a kony -
há ban, be lép tünk a szo bá ba. A fi -
ú kat rög tön meg ra gad ta az író -
gép lát vá nya, azt né ze get ték so -
ká ig. A lá nyo kat a ba ba ko csi, a ki -
ál lí tott ré gi ru ha ér de kel te. Elõ ször
csak bá tor ta la nul, majd egy re bát -
rab ban tet ték fel kér dé se i ket.

Hogy mit mi re hasz nál tak ré gen,
hogy mi ért olyan ma gas az ágy.
Szil vi né ni meg mu tat ta ne künk,
hogy a mat rac szal má val van ki -
bé lel ve, és dun ná val ta ka róz tak
ré gen, azért olyan ma gas a „ve -
tett ágy” A ven dég könyv be min -

den gyer mek be le raj zol ta a
je lét. Ki fe lé me net, a táj -
ház ud va rán meg néz tük
a ki ál lí tott esz kö zö ket: a
tûz ol tó ko csit, a lo vas

szer szá mo kat. A gye re -
kek az ud va ron még ját szot -

tak egy ki csit, majd el bú csúz tunk
és sok új él mén  nyel gaz da god va
tér tünk vis  sza az ovi ba. 

Kö szön jük Szõkéné Bera Szil vi á -
nak, hogy be mu tat ta ne künk a táj -
há zat, és tü rel me sen vá la szolt a
gye re kek kí ván csi kér dé se i re.”

Ka ti ca cso port

Szak mai nap Bu da pes ten
A Ma gyar or szá gi Montessori Egye -
sü let bá zis óvo dá já ban, Bu da pes ten
má jus 21.-én szak mai ta pasz ta lat -
cse rén vett részt óvo dánk kol lek -
tí vá ja.

A ked ves fo gad ta tás után kör be -
jár tuk a Montessori pe da gó gi á nak
meg fe le lõ kör nye zet ben be ren de -
zett cso port szo bá kat. Csön des, csa -
lá di as lég kör ben, is mert, és szá munk -
ra új esz kö zök kel te vé keny ked tek a

gye re kek. Halk ze ne hang ja mel lett
a szo ká sos „csend já ték” után, meg -
hitt szak mai be szél ge tés re ke rült sor.
A be szél ge tés so rán al kal munk nyílt
a bu da pes ti kol le ga nõk kel gya kor -

la ti ta pasz ta la tok cse ré jé re a Kom -
pe ten cia Ala pú Prog ram cso mag és
a Montessori mód szer együt tes al -
kal ma zá sá nak le he tõ sé ge i rõl.

Bai Istvánné
óvo da pe da gó gus

Ját szó dél elõtt Bó bi ta bölcsibõl a Szi vár vány Óvo dá ba
Jú ni us 15-én dél elõtt 10 órá tól
sze re tet tel vár ják az óvó né nik a
le en dõ óvo dás gyer me ke ket a
Szivárvány Óvo dá ba. A ját szó dél -
elõt tön a gye re kek meg is mer ked -

het nek az óvo dá val, dél után 16.30
órá tól pe dig  a Ked ves Szü lõ ket
vár juk az el sõ óvo dai Szü lõi ér te -
kez let re.

Óvó né nik

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
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Nagy cso por to sok bú csú zó ja 
„Gyer mek ko runk szép em lé ke,
óvó dás kor né hány éve / Em lék lesz
már hol nap, ezek a kis ver si kék az
em lé kek rõl szólnak…” Így kez dõ -
dött má jus 28-án a Szi vár vány
Óvo da nagy cso por to sa i nak, rend -
ha gyó bal la gó ün nep sé ge az al -
gyõi fa lu ház ban. 

A nagy mac kók bé ké sen ül tek
mar ga ré ta cso kor ral a ke zük ben a
szé pen fel dí szí tett szín ház te rem -
ben. Mi pe dig iz ga tot tan vár tuk a
ven dé ge ket. A nagy te rem zsú fo lá -
sig meg telt anyu kák kal, apu kák -
kal, nagy szü lõk kel, ro ko nok kal,
is me rõ sök kel.

Az ün nep lõ be öl tö zött Ma ci, és
Mar ga ré ta cso por to sok já té ka ik -

kal, da la ik kal a né zõk ben is fel ele -
ve ní tet ték a ré gi szép em lé ke ket,
va la men  nyi en új ból gyer me kek
le het tünk 

A Nap ra for gó, és Ka ti ca cso por -
tos gyer me kek ver sek kel, tán cok -
kal kö szön tek el a le en dõ is ko lá -
sok tól.

A nagy cso por tos óvo dá sok a
Bol dog Gyer mek kor Ala pít vány -
tól „Szi vár vány ovis” emb lé má val
nyom dá zott pó lót kap tak em lék -
be. A szü lõk tû zi já ték kal dí szí tett
tor tá val és fi nom sütikkel ked ves -
ked tek a gyer me kek nek.  Min den -
ki szá má ra em lé ke ze tes dél után
volt ez. 

Óvó nõk

A gyevi rán tott ponty nak nem volt pár ja
Köz kincs a kom pe ten cia ala pú ok ta tás

A KözOKA XXI. „Pe da gó gi ai fej -
lesz té sek, al ter na tív pe da gó gi ák
al kal ma zá sa a szak mai kom pe ten -
ci ák fej lesz té se ér de ké ben” cí mû
pá lyá za ti pro jekt zá ró kon fe ren ci -
á ját má jus 26-án Sze ge den, a Han -
sá gi Fe renc Vendéglátóipari és
Ide gen for gal mi Szak is ko la és
Szak kö zép is ko la nagy ter mé ben
tar tot ták. 

A Han sá gi és az al gyõi is ko la
kö zös pe da gó gi ai pro jekt jét Ret -
kes Zsolt, az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko -
la pe da gó gu sa is ös  sze gez te. A sze -
ge di Makkosházi Ál ta lá nos Is ko -
la igaz ga tó ja a hi deg tá las ban kett
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa cí mû
ok ta tá si mo dult mu tat ta be, míg
az Al só vá ro si Ál ta lá nos Is ko la szak -
em be re az al ter na tív pe da gó gi ák
al kal ma zá sá ról szólt. Szü re ti ha -
gyo má nyo kat, szo ká so kat ele ve -
ní tet tek fel a Fe ke te Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la szak em be re, a sze ge -
di Jerney Já nos Ál ta lá nos Is ko la
pe da gó gu sai pe dig a fa lu si tu riz -
mus alap ja it ta ní tot ták meg a gye -
re kek nek. A prog ram kü lön le ges -
sé ge volt a Balástya – Ópusztaszer
Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó
Tár su lás Ál ta lá nos Is ko lá já nak és
Óvo dá já nak be szá mo ló ja: Né pek
és kul tú rák té ma kör ben a gyer -
me kek In do né zia kul tú rá já val ta -
lál koz hat tak. 

A kon fe ren ci án el hang zott: meg
kell is mer tet ni a szü lõk kel, dön tés -
ho zók kal a kom pe ten cia ala pú ok -
ta tás lé nye gét, hi szen a fen ti pe -
da gó gi ai mód sze re ket al kal ma zó
in téz mé nyek bõl ki ke rü lõ gyer me -
kek jobb ta nul má nyi ered mé nyek -
kel, bõ vebb is me ret anyag gal, na -
gyobb szak tu dás sal kezd he tik meg
kö zép is ko lai éve i ket. Az al ter na tív
pe da gó gi ák al kal ma zá sá val a gyer -
me kek szak mai ké pes sé gei is erõ -
sít he tõk, pá lya- és szak ma vá lasz tá -
suk biz to sabb és ered mé nye sebb. 

Hon fog la lás ko ri ha lász te le pü -
lés ként mu tat ta be Algyõt az is ko -
lá ja az úgy ne ve zett „ka rá csony- és
hal pro jekt tel” Ret kes Zsolt be szá mo -
ló já ból a szak em be rek meg tud -
hat ták: a 7. és 8. év fo lya mos al gyõi
ta nu lók mi ként bõ vít het ték is me -
re te i ket a több mint 8 tan tárgy is -
me ret anya gá nak ös  sze vo ná sát al -
kal ma zó al ter na tív „kom pe ten cia
ala pú ok ta tás” se gít sé gé vel. A két
pro jekt gaz da: Ret kes Zsolt és Ficsór
Bar na bás ta nár. Irá nyí tá suk kal a
gye re kek meg is mer ked tek az ad -
ven ti nép szo kás ok kal, mi köz ben
meg ta nul tak egy ka rá cso nyi me -
nüt ös  sze ál lí ta ni és el ké szí te ni an -
nak min den kony ha tech ni kai,
költ ség ve té si és pro to kol lá ris sza -
bá lyá val együtt. Kéz mû ves mun -
ká ik nak pe dig a 3. ré gi ós ka rá -
cso nyi vá sár adott he lyet. A „hal -
pro jekt” iga zi kü lön le ges ség nek
szá mí tott a be mu tat ko zá sok so rá -
ban: az al gyõi gye re kek meg is -
mer ked tek az õsi gyevi ha lász-
szak má val, Barta Lász ló, az Al gyõi
Ha lász csár da tu laj do no sá nak irá -
nyí tá sá val ki pró bál hat tak kony hai
és ét ter mi fel ada to kat, pá lya vá -
lasz tá si ta ná cso kat kap tak. A nap
vé gén a gyevi csár da tu laj do no sa
ha lász lé vel lep te és ven dé gel te
meg kis ta nít vá nya it. 

A hanságis szak em be rek és ta -
nu lók se gít sé gé vel az al gyõi gye -
re kek meg ta nul ták el ké szí te ni és
fel tá lal ni a fi lé zett sült pon tyot és
rán tott ha lat. A Ti szá ban élõ ha -
lak „tab ló ját” ös  sze ál lít va „ha las”
re cept gyûj te mé nyen is dol goz tak,
ak vá ri u mot ké szí tet tek, Fe hér tói
te rep tú rán vet tek részt és gyer -
mek na pi hor gász ver se nyen is in -
dul nak – mi köz ben vé dik és óv ják
kö zös kör nye ze ti ér té ke in ket, és
szõ ke fo lyón kat, a Ti szát. 

B. L. N.

Ün ne pi gyer mek hét az óvo dá ban
Em lé ke ze tes me se já ték kal kez dõ -
dött az óvo dá sok gyer mek na pi
ren dez vény so ro za ta.

A Mi ci mac kó ván dor szín ház
elõ adá sá ban Vi téz Lász ló cím mel
me se já té kot néz het tek a gye re kek
az óvo da ud va rán be ren de zett sza -
bad té ri szín pa don. 

Csü tör tö kön dél elõtt, a kö zös ze -
nés reg ge li tor na után az óvó né nik
já té kos je le ne te tet te mu lat sá gos sá
a na pot, mely nek cí me: Kö tél hú zás
volt. A prog ram vál to za tos sport ve -

tél ke dõ vel foly ta tó dott. A gye re kek
öröm mel pró bál ták ki az új rol le re -
ket, ame lyet az Algyõ Sport já ért köz -
ala pít vány tól kap tunk. 

A dél utá ni gaz dag prog ram
nagy él ményt nyúj tott a gyer me -
kek és a szü lõk szá má ra egy aránt.

Zsák ba macs ka, arc fes tés, pa -
pír sár kány ké szí tés, ho mok vár épí -
tés, óri ás bu bo rék fú jó, szí ne sí tet -
te a prog ra mot, kó kusz go lyó, cit -
ro mos li mo ná dé és vi dám ze ne
tet te em lé ke ze tes sé e dél utánt.

Anyák nap ja az óvo dá ban
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Kö zel hat va nan a méh nyak-rák szû ré sen 
A Ma gyar Pos ta kez de mé nye zé sé -
vel és tá mo ga tá sá val or szá gos ak -
ció vet te kez de tét: a kis te le pü lé se -
ken élõ nõk egész ség meg õr zé sét
tá mo gat ják méh nyak-rák szû rés re
ki ala kí tott mo bil szû rõ ál lo más té rí -
tés men tes mû köd te té sé vel.

A szû rõ ál lo más má jus 3-án vár -
ta az érin tett nõ ket – Algyõn 59-en
vet tek részt a „lét fon tos sá gú” szû -
ré sen. El mond ha tó, hogy szem lé -
let vál tás kö vet ke zett be: a ko ráb bi
évek pas  szi vi tá sá val szem ben :idén
sok kal több érin tett je lent meg az
aján lott or vo si vizs gá la ton. 

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet
mon da ni a Ma gyar Pos ta Zrt.-nek
az in gye nes le he tõ sé gért, Saliga
Józsefnének a szer ve zé si mun ká la to -
kért. Kö szö net il le ti dr. Var ga Jó zsef
szü lész-nõ gyógy ász mun ká ját, az al -
gyõi vé dõ nõk: Gyar ma ti Ibo lya és
Nagyné Kecs ke mé ti Klá ra se gít sé gét.

Az elõ for du ló szer ve zé si hi bá kért
és megnövekedett vá ra ko zá si idõ ért
el né zést kér nek a szer ve zõk. A te -
le pü lé si egész ség ter vet fe lül vizs gá -
la ta: az el ké szü lõ szû ré si prog ram
ré sze ként az al gyõ i ek tel jes és fo -
lya ma tos szû ré si vizs gá la ta vár ha tó.

Te le pü lé si sport ma já lis
Ered mé nyes stand röp lab da baj nok ság gal 

A má jus 2-i sport ma já li son, a
Sport köz pont és a Bor bá la Für dõ
te rü le tén tar tott meg mé ret te té sen
spor to lók és gyer me kek vet tek
részt. Az Al gyõi Sport kör fo ci baj -
nok sá got, az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la pe da gó gu sai já té kos ügyes sé -
gi ve tél ke dõt szer vez tek.

A Bor bá la Für dõ és az Algyõ
Sport já ért Köz ala pít vány má so dik
al ka lom mal ren dez te meg a Strand -
röp lab da Baj nok sá got. A já té kot
Páder Ba lázs vezette.Eredmények: 1.
he lye zett: „BOG DÁ NOK” csa pa ta
(Bog dán Ta más, Pé ter, Gá bor, Gyu -
ris Márk), 2. he lye zett: „MIND EGY”
csa pat (Canjavec Esz ter, Ta más, For -

gó Gá bor, Borbás An na má ria), 3. he -
lye zett: a „BOR BÁ LA” csa pa ta
(Zsura Zol tán, Tari End re, Tóth Ist -
ván, Ba kó Zsu zsan na, Sza bó Be á ta,
Magosi Krisz ti na, Bereczné Láz ár Nó -
ra), 4. he lye zett: „VÁ SÁR HE LYI
TIG RI SEK” csa pa ta (Ba ra nyai Ág -
nes, Kan dó Fran cis ka, Ró bert, Zsom -
bor, Baranyainé Ko vács Ág nes).

Kö szö net a ren dez vény tá mo -
ga tó i nak: Algyõ Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta, Al gyõi Sport kör,
Algyõ Sport já ért Köz ala pít vány,
Gyevitur Kft. – Bor bá la Für dõ,
Szi vár vány Óvo da, Al gyõi Ál ta lá -
nos Is ko la, GYEVIÉP NKFT. 

Magosi Krisz ti na szer ve zõ

Év kez det: el sõ he lyen az al gyõi ladacross ver seny zõ 
Meg kez dõ dött a 2010-es év lada -
cross baj nok sá ga. Az el sõ for du -
lót áp ri lis 18-án tar tot ták Puszta -
ottlakán, ahol Ber kes Ist ván (Algyõ)
ka te gó ri á já ban az el sõ he lyet sze -
rez te meg, nem kis iz gal mak kö -
ze pet te. A nap vé gén in du ló flú -
gos fu ta mon – ahol az ösz  szes ka -
te gó ri á ból a do bo gós ered ményt
el ért au tók egy fu ta mon in dul nak,
meg mé ret ték a ka te gó ri ák köz ti
kü lönb sé get – Ist ván szin tén a do -
bo gós har ma dik he lye zést hoz ta
ha za. 

A má so dik for du lót má jus 2-án
ren dez ték Tót kom ló son. Ez al ka -
lom mal kö zel 52 fõs ba rá ti tár sa -
ság, se gí tõk és szur ko lói is el kí -
sér te a ver seny zõt a meg mé ret te -
tés re. Nem kis se gít sé gük kel Ist -

ván is mét az el sõ he lyet tud hat ta
ma gá é nak.

Tá mo ga tók, akik se gít sé gé vel,
mind ez meg va ló sul hat: Wolf Mo -
tor AMSE Egye sü let – Szatymaz,
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta – Algyõ, ARB Classic Kft.  –
Ba kos mû hely – Algyõ, Al gyõi Ha -
lász csár da – Algyõ, Ju ci Turi – Sze -
ged, Eddy desing – Algyõ, Laguna
sö rö zõ – Algyõ, Al gyõi Fa lu ház –
Algyõ, Var ga An tal – Algyõ, Dél -
út Kft – Algyõ, to váb bá se gí tõk és
ba rá tok, akik nek ez úton is kö szö -
nik a bá to rí tást.

A leg kö ze leb bi meg mé ret te tés
jú ni us 13-án lesz Pusztaottlakán.
A szer ve zõk min den ér dek lõ dõt
sze re tet tel vár nak.

Gá li Ágo ta, Bereczné Láz ár Nó ra

Hí rek a Lovasudvarból
Jól kezd ték az idei évet az Al gyõi
Lovasklub ver seny zõi, hi szen az
or szá gos és me gyei baj nok sá gok -
ról szép ered mé nyek kel tér het tek
ha za. Ered mé nyek: áp ri lis 3.,
Zsombó, díj ug rás – Mágori Szó fia
II. hely; áp ri lis 6., Bu da pest, díj -
ug rás – Zajzon And rás – I. hely, áp -
ri lis 17., Me zõ he gyes, díj ug rás –
Zajzon And rás – I. és III. hely; áp -
ri lis 24., Újszentiván, Gyeposz –
Ba lázs Dó ra – I. hely, Pigniczki Ka -
ta – III. hely, Ba kos Dorina – II., III.
hely; má jus 7–9., Páty, díj ug rás -
Zajzon And rás – III., IV. hely; má -
jus 8., Szentmihály, fo gat haj tás –
Vér Szil vesz ter – I., III. hely; má jus
23., Bé kés csa ba, díj ug rás – Zajzon
And rás – I., III. hely.

A ver seny zõk nek gra tu lá lunk és to -
váb bi szép sport si ke re ket kí vá nunk!

*
Az Al gyõi Lovasklub ez úton tá jé koz -
tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy a ta va -

lyi nagy si ker re va ló te kin tet tel idén
is meg ren de zi nyá ri lovastáborát
jú ni us 21–25. kö zött (hét fõ-pén -
tek). Emel lett elõ ze tes idõ pont
egyez te tés sze rint fo lya ma tos lo va -
gol ta tás sal, ko csi káz ta tás sal lo vag -
lás sal is vár ják az ér dek lõ dõ ket.

*
Az Al gyõi Lovasnapokra – idén au -
gusz tus 14. (szom bat) és 15. (va -
sár nap) – vár ják a ven dé ge ket, a
meg szo kot tól el té rõ hely szí nen: az
Al gyõi Sza bad idõ köz pont te rü le -
tén, a Tég lás ut ca 151. szám alatt.
Szí nes prog ra mok ra, díj ug ra tás ra,
fo gat haj tás ra, sztár ven dé gek re és
egyéb meg le pe té sek re szá mít hat -
nak a ren dez vény re ki lá to ga tó kat!

*
A ren dez vé nyek rõl bõ vebb fel vi lá go -
sí tás kér he tõ: Ba kos Ist ván tól, az Al -
gyõi Lovasklub el nö ké tõl, aki nek mo -
bil te le fon szá ma: 30/223-0017; il let -
ve a www.algyo.hu. Te le pü lé si onlapon.

Al gyõi off-roadosok 
Eu ró pa leg na gyobb nem zet kö zi ver se nyén

Idén 24. al ka lom mal ren dez ték meg
Eu ró pa leg na gyobb te rep já ró-au tós
ta lál ko zó ja Somogy babodban, az
500 lel ket szám lá ló So mogy-me gyei
fa lu ban. Meg újult és ki bõ vült a nem -
zet kö zi szer ve zõ gár da, az or szág
min den pont já ról, így Algyõrõl is
fo gad ták a ver seny zõ ket. A pün kös -
di somogy babodi nem zet kö zi te rep -

já ró fesz ti vá lon az al gyõi Off - Road
Klub ver seny zõi 3 au tó val, 6 fõs le -
gény ség gel in dul tak és sze re pel tek
jó ered mé nyek kel. A fel ké szü lés foly -
ta tó dik, így idén is iz gul ha tunk és
szur kol ha tunk az al gyõi fi úk nak –
és ter mé sze te sen a lá nyok nak.

Mol nár Zol tán, 
az Off - Road Klub el nö ke
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Algyõ szí ne i ben a gyé mánt ko szo rús pi ló ta
A Ma gyar Vi tor lá zó re pü lõ Szö vet -
ség szer ve zé sé ben jú li us 20–au gusz -
tus 7. kö zött Sze ged ad hely színt a
vi tor lá zó re pü lõ vi lág baj nok ság nak,
ahol több mint 34 or szág 150 pi ló -
tá ja mér he ti ös  sze tu dá sát 3 ka te gó -
ri á ban: a 15 mé te res „ro ha nó”, a 18
mé te res, va la mint az „open” ka te -
gó ri á ban. A Sze ge di Rep té ren meg -
hir de tett vi lág baj nok sá gon ven dég -
lá tó egy sé gek, csa lá di re pü lõs prog -
ra mok, film ve tí té sek és mo ni to ros
nyo mon kö ve tés vár ja a ven dé ge -
ket. A ma gyar vá lo ga tott 7 fõs ke re -
té ben ta lá lunk vb-cím vé dõt: a bu -
da pes ti Gu lyás György 2008-ban Ber -
lin ben sze rez te meg az el sõ sé get a
15 mé te res ka te gó ri á ban, je len leg
pe dig az összvilágranglista él lo va sa.
De vi lág csúcs tar tó val is ta lál koz ha -
tunk: a szin tén fõ vá ro si He ge dûs Lász -
ló az open ka te gó ri á ban in dul, és
két éve Na mí bi á ban 1250 ki lo mé -
te res há rom szög pá lyán se bes sé gi vi -
lág re kor dot re pült. A Csong rád me -
gye i ek mel lett (a szatymazi Sza bó Pé -
ter és a pusz ta sze ri Tül kös Já nos az Al -
föl di RepülõKlub Sze ged, az al gyõi
Ta más Fe renc a Sze ge di Re pü lõ klub
tag ja) bé kés csa bai (Laurinyecz Sán dor)
és újabb bu da pes ti (Verebélyi Zol tán)
pi ló tát is.

A ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban
se gít sé get nyúj ta nak a Sze ge di Re -
pü lõ Egye sü let Dél vi dé ki Aero Club
1930. tag jai is. Az ide VB kü lön le -
ges sé ge, hogy a két sze res nem ze ti
baj nok, az EB-n ver seny szá mo kat
nyert gyé mánt ko szo rús pi ló ta, Ta -
más Fe renc Algyõ szí ne i ben in dul a
ne ves meg mé ret te té sen. Az 1992
óta re pü lõ fi a tal pi ló ta az al gyõi re -
pü lés tör té ne ti em lé kek fel ele ve ní -
té sé ben és a sport ág fi a ta lok kal tör -
té nõ meg is mer te té sé ben lát ja a vi -
tor lá zó re pü lés jö võ jét és a nö vek võ
szak em ber hi ány meg ol dá sát. A „Sík -
vi dé ki Re pü lõ Sport egye sü let (Algyõ-
1930) (6750, Algyõ, Tég lás u. 151.)
el nö ke ként, ala pí tó tag ja ként, mint
a ma gyar vá lo ga tott ke ret tag ja,
Algyõrõl el sõ ként in dul vi lág baj nok -
sá gon a nagy köz ség szí ne i ben. A sze -
ge di ver senyt kö ve tõ en 2013-ban
Ar gen tí ná ban, a dél-ame ri kai vi lág -
baj nok ság ra ké szül a fi a tal pi ló ta. 

„Algyõ a vi tor lá zó re pü lõk El do -
rá dó ja” – hir det te a Nép új ság 1941.
ok tó be ri szá má ban.

Az al gyõ i ek nek nem kell be mu -
tat ni a ma gyar re pü lés tör té net leg -
fon to sabb ese mé nye it: a Hor thy
Mik lós Nem ze ti Re pü lõ Alap meg -
ha tá ro zó be ru há zá sa i val lett tel jes -
sé az 1930-as évek tõl az al gyõi rep -
tér, itt szü le tett a ké sõb bi sze ge di
sport re pü lés. A ré gi „han gár” mel -

lett a sza bad idõ köz pont fõ épü le té -
re ki he lye zett em lék táb la és a min -
den év ben meg ren de zés re ke rü lõ
Al gyõi Re pü lés tör té ne ti Em lék nap
mél tó em lé ket ál lít a gyevi re pü lés
tör té ne té nek. A Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ira tai sze rint 1930. má -
ju sá tól ta lál koz ni a Dél vi dé ki Aero
Club bé lyeg zõ jé vel – az ala ku ló ülé -
sen meg je lent töb bek kö zött dr. Jó -
zsef Fe renc fõ her ceg, a Ma gyar Aero
Szö vet ség el nö ke, dr. Aigner Kár oly
fõ is pán és Kogutowicz Kár oly pro fes  -
szor is. Az idõ sebb ge ne rá ció még
em lék szik ar ra, hogy itt ta nult „re -
pül ni” Szent-Györ gyi Al bert No bel-dí -
jas pro fes  szor és hogy ked ves re pü -
lõs he lye volt az al gyõi tér Gobbi Hil -
dá nak.

Az al gyõi rep tér his tó ri á ját egyéb -
ként Pusz tai Já nos dol goz ta fel az
1931-1698. kö zöt ti idõ szak ban – em -
lé ket ál lít va a II. vi lág há bo rú, va la -
mint a sport re pü lés és sport ej tõ er -
nyõ zés al gyõi ál do za ta i nak. 

Ha zánk a nem zet kö zi vi tor lá zó -
re pü lés köny vé ben is fon tos fe je ze -
tet fog lal el, hi szen Rotter La jos a ma -
gyar és a nem zet kö zi vi tor lá zó re pü -
lés ki ma gas ló egyé ni sé ge volt. A te -
het sé ges mér nök és repülõgép -
tervezõ, nem zet kö zi sportpilóta1922-
ben Ágotay Ist ván nal ké szí tet te el az
el sõ ma gyar vi tor lá zó gép ter vét.
1923-ban a Feigl-testvérekkel ala -
pí tot ta meg a FEIRO re pü lõ gép -
gyár tó vál la la tot, mely ben meg ter -
vez ték az el sõ ma gyar utas szál lí tó
gé pet, a ké sõb bi „Da ru”-t. 1936-ban
Rotter, a ber li ni olim pia al kal má -
val, sa ját ter ve zé sû Ne me re ne vû gé -
pén 3 óra 55 perc alatt 326 ki lo mé -
ter tá vol sá got re pült Ber lin és Kiel
kö zött, ami vel (nem hi va ta los) vi lág -
re kor dot ál lí tott fel. Rotter La jos
ered mé nye is hoz zá já rult ah hoz,
hogy a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott -
ság vé gül is el fo gad ta a vi tor lá zó re -
pü lést olim pi ai szám nak. 

Az idei VB a vi tor lá zó re pü lés hõ -
se i nek em lé ke elõtt tisz te leg ve már
a XXI. szá zad tech ni kai vív má nyai
is meg je len nek:, a tel je sí ten dõ út -
vo nal: a Sze ged-Bé kés csa ba – Ka -
pos vár lé gi út lesz.  

A VB alatt a szer ve zõk sze re tet tel
vár ják az ér dek lõ dõ ket, csa lá do kat,
akik meg is mer ked het nek a vi tor lá -
zó re pü lés el mé le ti és gya kor la ti ol -
da lá val. Az ál ta lá nos is ko lá sok ré -
szé re pe dig cso por tos be je lent ke -
zés sel is lá to gat ha tó a nem zet kö zi
meg mé ret te tés. 

Aján lott hon lap: www.wgc2010.
hu, www.delmagyar.hu.

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si, 
if jú sá gi és sport re fe rens

Má jus 21–23-a kö zött ren dez ték
meg a Pak si Atom erõ mû Maraton
Baj nok sá got, mely re több mint
1800 ne ve zés ér ke zett. 

Az al gyõi ka ja ko sok is mét mél -
tó kép pen kép vi sel ték egye sü le tü -
ket, hi szen Ko pasz Bá lint 10 ki lo -

mé te ren alig ma radt le a do bo gó
te te jé rõl: az igen erõs me zõny ben
az elõ ke lõ 2. he lyet sze rez te meg.
A masters kor osz tály ban 10 ki lo -
mé te ren De me ter Irén or szá gos baj -
nok lett, Ko pasz Pé ter a 4. he lyen
vég zett.

El sõk kö zött az al gyõi ka ja ko sok

A GYEVITUR Kft. – Bor bá la Für -
dõ kö zös szer ve zé sé ben idén is
sok szí nû sport tá bo rok kal vár ják a
gyer me ke ket!

A ter ve zett idõ pont ok: 
Jú li us 12–16.: Lab da rú gó- és

úszó tá bor.
Jú li us 19–23.: SPORT MIX tá -

bor (úszás, strand röp lab da, ké zi -
lab da, fo ci, gör kor cso lya, ke rék -
pár, lab da já ték ok stb). 

Jú li us 26–30.: SPORT MIX tá -
bor.

Au gusz tus 2–6.: Ovis sport tá -
bor.

Je lent kez ni és ér dek lõd ni le -
het: Magosi Krisz ti na test ne ve lõ,
rek re á ció szer ve zõ, úszó edzõ
+36-30/336-98-53 szá mú mo bil -
ját tár csáz va, vagy a Bor bá la Für -
dõ ben, an nak 62/ 517-520 te le -
fon szá mán.

Sport tá bo rok a Bor bá la Für dõ ben

Jú ni us 12. (szom bat) 10 óra: Hód -
me zõ vá sár hely – Algyõ (U16 fo ci -
csa pat) mér kõ zés (Al gyõi Sport -
kör, Ju hász Sán dor).

Jú ni us 12. (szom bat) 12 óra:
Hód me zõ vá sár hely – Algyõ (U19
fo ci csa pat) mér kõ zés (Al gyõi
Sport kör, Ju hász Sán dor).

Jú ni us 13. (va sár nap) 8 óra:
Lada cross te rü le ti baj nok ság
(Pusztaottlaka) (Ber kes Ist ván)

Jú ni us 26–27.: Or szá gos Di ák
Olim pia (Sukoró) (Al gyõi Sport -
kör – Ka jak-ke nu Szak osz tály,
Kopaszné De me ter Irén).

SZER VE ZÉS ALATT – 13. Esz -
ki mó – In di án Já té kok (Sukoró)
(Al gyõi Sport kör – Ka jak-ke nu
Szak osz tály, Kopaszné De me ter Irén).

*
Edzé sek:
Min den hé ten hét fõn, csü tör tö -

kön 16–18 óra: Ököl ví vás edzés
(Al gyõi Fa lu ház, Kátó Sán dor).

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

Min den hé ten 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 hé ten 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 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!

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

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si, 
if jú sá gi és sport re fe rens

HAJ RÁ ALGYÕ!

a VARGAKORREKT
Autósiskola

Algyõ, Bartók B. u. 39.

Tel.: 0670 / 330-46-19

www.vargakorrekt.hu

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

JÚNIUSBAN ELSÕSEGÉLY TANFOLYAMOT IS SZERVEZÜNK.
TANFOLYAM IDÕPONTJA: 2010. JÚNIUS 11., 17 ÓRA

Helyszín: Algyõi Faluház kisterme

KATEGÓRIÁK: motor segédmotor szemé-

lygépkocsi teher teher + nehéz pótkocsi
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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. Múzeumlátogatás
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.
Hí re in ket el ol vas hat ják is ko -
lánk hon lap ján a  www.algyo -
iskola.hu  weboldalon is.

Iskolai határidõnapló június

A komp lex ta nul má nyi ver seny
ke re tén be lül fõ hang súlyt ka pott
az év fá ja az ezüst hárs, és az év
ma da rai: a füs ti fecs ke, a mol nár -
fecs ke és a par ti fecs ke. A 2., 3., 4.
év fo lyam ta nu lói mér het ték ös  sze
tu dá su kat. Az iz gal mas ver seny
ered mé nyei: a 2. év fo lya mon I.
he lye zett lett Gyöm bér Mi hály 2.a,
II. lett Greksa Kin ga 2.a és III. he -
lye zést ért el Gyurcsik And rea 2.a
osz tá lyos ta nu ló; a 3. év fo lya mon
I. he lye zett lett Qell Pé ter, II. lett
Schulcz Kár oly és III. he lye zést ért

el Hor váth Vik tor 3. osz tá lyos ta nu -
ló; a 4. év fo lya mon I. he lye zett
lett Né meth Éva 4.b, II. lett Jaksa
Vi vi en 4.a és III. he lye zést ért el
Ré bék Nagy Re ná ta 4.b osz tá lyos
ta nu ló. 

A má jus 7-én meg ren de zett me -
gyei szin tû ter mé szet is me re ti ve -
tél ke dõn Gyöm bér Mi hály 2.a,
Qell Pé ter 3. osz tá lyos és Né meth
Éva 4.b osz tá lyos ta nu ló kép vi sel -
te is ko lán kat. 

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

Já té kos ter mé szet is me re ti ver seny 
al só ta go za tos di á kok nak

Is ko lánk ban má jus 10-14. kö zött szer -
vez tük meg az Egész ség he tet. Prog -
ra mun kat a ha gyo má nyok nak meg -
fe le lõ en vál to za tos te vé keny sé gek kel
bõ ví tet tük, így az egész ség meg õr zés,
lel ki egész ség re ne ve lés és
drogprevenció, egész sé ges táp lál ko -
zás és a sport ki emelt he lyen sze re -
pel tek. Prog ra mun kat az Arcadia-
Rek lám Kft, a Sze ge di Ti ni Te le fon
Egye sü let, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um va la mint a Jó ga a Min -
den nap ok ban Egye sü let tá mo gat ta.
A má jus 14-ei ren dez vé nyen 120 ta -
nu ló és 39 fel nõtt (szü lõ és pe da gó -
gus) vett részt. Er re a nap ra ki ál lí tást
ké szí tet tünk az egész ség he ti prog ra -
mo kon ké szült al ko tá sok ból. A vér -
nyo más, test tö meg, test zsír mé rést az
is ko lai vé dõ nõ vé gez te. A je len lé võ fel -
nõt tek kö zül 29-en ki töl töt ték az
Arcadia Rek lám Kft. ál tal kül dött
egész sé ges élet mód dal kap cso la tos
kér dõ íve it, me lyek kel nye re mény sor -
so lá son ve het nek részt. Egyik hely szí -
nün kön par lag fû to tó is volt. A ta nu -
lók Elmex fog kré me ket és a szó ró la -
po kat kap tak és fel dol goz tak egy fog -

ápo lás sal kap cso la tos me sét. Gyógy -
te á kat is ké szí tet tünk, ahol vi ta min
tab let tá kat osz tot tunk, il let ve kós tol -
tat tunk. Graham liszt bõl ke nye ret sü -
töt tünk, amit hagy ma krém mel, pad -
li zsán krém mel meg ken ve és zöld sé -
gek kel dí szít ve kí nál tunk a je len lé -
võk nek. A zöld ség és gyü mölcs szob -
rá szat nagy si kert ara tott, itt a gye re -
kek kel együtt a szü lõk is ak tí van te -
vé keny ked tek. Fû sze res rizs bõl fi nom
cse me gé ket ké szí tet tünk, me lyet a
részt ve võk szin tén meg kós tol tak. Ter -
mé sze te sen ezen a na pon is sze re pet
ka pott a moz gás, já té kos ver se nyek
szí ne sí tet ték a prog ra mot. Új don ság -
ként jó gáz hat tak a gye re kek kép zett
jó ga ok ta tó irá nyí tá sá val. A Sze ge di
Ti ni Te le fon Egye sü let szer ve zé sé -
ben kor társ se gí tõ fi a ta lok ve tél ke dõt
szer vez tek a ta nu lók nak, mely nek vé -
gén a nyer te sek ér té kes aján dé ko kat
ve het tek át. A prog ra mot a ve tél ke -
dõ és az aszfaltrajzverseny ered mény -
hir de té sé vel zár tuk. Na gyon kel le -
mes han gu lat ban el töl tött na pot tud -
hat tunk ma gunk mö gött.

Leléné Gonda Irén nap kö zis ne ve lõ

Egész ség hét

Is ko lánk, ha gyo má nya ink hoz hí -
ven, eb ben a tan év ben is meg szer -
vez te az al só ta go za tos ta nu lók ré -
szé re a „Csak együtt lé tez he tünk”
cím mel meg hir de tett me gyei szin -
tû ter mé szet is me re ti ve tél ke dõt,
mely a Ma da rak és Fák Nap já hoz
kap cso ló dott. Az idei év ben 10.
al ka lom mal gyûl tek ös  sze a ki csik,
hogy meg mu tas sák tu dá su kat.
Csong rád me gye ál ta lá nos is ko -
lá ból 17 csa pat ne ve zett. Min den
csa pat elõ ze tes fel adat ként be mu -
tat ko zás ra ké szült az év fá já ból, az
ezüst hárs ból és az év ma da ra i ból,
a fecs kék bõl: par ti fecs ke, füs ti fecs -
ke, mol nár fecs ke. A csa pa tok ne -
vü ket ki tû zõ ként hoz ták, ame lyet
a zsû ri ér té kelt. A komp lex ter -
mé szet is me re ti ver seny ke re té ben
sok ré tû, szí nes fel ada tok vár tak a
gye re kek re. Ver se nyünk re jól fel -
ké szült csa pa tok ér kez tek, me lyet
az ered mé nyek tá masz ta nak alá.

He lye zé sek: I. he lye zett lett a
Fecs ke csa jok, a csa pa ta tag jai: Lo -
vá szi Zsu zsan na, Szép Daniella és

Lob ászi Bor bá la, fel ké szí tõ pe da -
gó gus: Kasznai Nor bert (Bé ke ut cai
Ál ta lá nos Is ko la, Sze ged); II. lett
a Pi ci ke Poc kok, a csa pat tag jai:
Szanda Már ton, Klemm Ka ta és 

Ko vács Bri git ta, fel ké szí tõ pe da -
gó gus: Kovácsné Mónus Re ná ta
(Kert vá ro si Ál ta lá nos Is ko la, 

Hód me zõ vá sár hely); III. he lye -
zést ért el a Tá péi csi vi te lõk, a csa -
pat tag jai: Hû se Zsó fia, Mihala Ti -
bor és Turuczki Sza bolcs, fel ké szí tõ
pe da gó gus: Széllné Bar tók Má ria,
Tóthné Bereczk Gab ri el la, Kissné Fü -
löp Ilo na (Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la Bá lint Sán dor Tag is ko la,
Sze ged). 

Is ko lánk csa pa ta, a Fe cse gõ
Fecs kék a zsû ri kü lön dí ját kap ta
ered mé nyes ver seny zé sé ért. A csa -
pat tag jai: Gyöm bér Mi hály, Qell Pé -
ter és Né meth Éva, fel ké szí tõ pe -
da gó gus: Tor ma Tiborné, Ördöghné
Pungor Er zsé bet (Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la, Algyõ)

Szebeni Lászlóné 
szer ve zõ pe da gó gus

Me gyei ter mé szet is me re ti ve tél ke dõ 
10. al ka lom mal az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko lá ban

A KEOP 6.1.0/B-2008-0022 azo no -
sí tó szá mú pá lyá zat 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 má jus
28-án prog ram zá ró ve tél ke dõt ren -
dez tünk a Dél-al föl di Ré gi ó ban ál -
ta lá nos- és kö zép is ko lás ta nu lók
szá má ra ener gia té má ban „Volt rá
ener gi ánk. Lesz rá ener gi ánk?” cím -
mel. A ve tél ke dõt há rom kor cso -
port nak hir det tük meg: 1-4. év fo -
lyam, 5-8. év fo lyam és 9-10. év fo -
lyam. A ve tél ke dõt az Al gyõi Sza -
bad idõ köz pont ban ren dez tük, 11
csa pat ban 44 ta nu ló ver seny zett,
de kap tak fel ada tot a szur ko lók is,
akik a kí sé rõ ta ná rok kal együtt kö -
zel szá zan vol tak. A csa pa tok a kö -
vet ke zõ elõ ze tes fel ada tok kö zül vá -
laszt hat tak: Ön el lá tó, ener gia ta ka -
ré kos meg ol dá sok; Üze mi hul la -
dék hasz no sí tá sa; Ré gi ség bõl új
hasz ná la ti tárgy ké szí té se. Min den
csa pat be mu tat ta elõ ze tes fel ada -
tát, majd kor cso por ton ként 9 ál lo -

má son mér het ték ös  sze tu dá su kat.
A fel ada tok kal fej lesz tet tük a di á -
kok prob lé ma meg ol dó gon dol ko -
dá sát és kulcs kom pe ten ci á it. 

Az 1-4. év fo lya mon I. he lye zést
ért el a Duracell csa pat (Jerney),
II. he lye zést a Nap imá dók (Algyõ),
III. he lye zést a Zöldül(l)és (Üllés).
Az 5–8. év fo lya mon I. he lye zést
ért el a zuzMóra (Mórahalom), II.
he lye zést a Ké ré szek (Algyõ), III.
he lye zést a Száz szor szép (Ságvári).

A 9-10. év fo lya mon I. he lye zést
ért el a Tö mör kény (Tö mör kény),
II. he lye zést a Frixi (Kõrösy), III.
he lye zést a Jegesmacik (Szen tes).

A ver se nyen kü lön dí jat kap tak
a Krú dys fi úk (Krúdy) csa pa ta,
akik a Domi Épü let gé pé szet nél ri -
port fil met ké szí tet tek mér nö kök -
kel a cég pro fil já ról. 

Az egész na pos ve tél ke dõt élõ csocsó
já ték szí ne sí tet te. Min den ven dé günk
na gyon jól érez te ma gát, és na gyon
örül tek az ér té kes aján dé kok nak.

He gyi Gab ri el la szer ve zõ pe da gó gus

KEOP-os prog ram zá ró ve tél ke dõ
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Eb ben a tan év ben 35 nyol ca di kos
ta nu lónk je lent ke zé si lap ját to váb -
bí tot tuk. Ta nu ló ink 26%-a gim -
ná zi um ban, 54%-a szak kö zép is -
ko lá ban és 20%-a szak is ko lá ban

foly tat ja ta nul má nya it. A gye re -
kek 60%át I. he lyen meg je lölt és
a 26%-át II. he lyen meg je lölt is -
ko lá ba vet ték fel. 

Almásiné Csá szár Pi ros ka

To vább ta nu lás
Má jus 27-én is mét pezs gett a Bor -
bá la Für dõ az úszó pa lán ták tól. Az
idei Gyevi Zson gá son az al gyõi, a
domaszék-röszkei és a kis te le ki
gye re kek lel ke sen me le gí tet tek,
majd ug rot tak a rajt kõ rõl fe je se -
ket, hogy a síp szót kö ve tõ en õk
„nyúl ja nak” be el sõ ként a cél ba. A
ver se nyen a kö vet ke zõ ered mé -
nyek szü let tek: az óvo dá sok kor -
cso port já ban 20m-es mell úszás -
ban I. he lye zést ért el Bu dai Ré ka
(Algyõ), II. lett Tóth-Kása Sá ra
(Algyõ) és III. lett Solymosi Bri git -
ta (Algyõ); 

I. kor cso por to sok 20m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. he lye zést
ért el Gá bor Zsó fia (Algyõ), II. lett Tú -
ri Aliz (Algyõ) és III. lett Bukor An na
(Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett lett ért
el Gyursánszky Ben ce (Algyõ), II. lett
Tóth-Kása Ben ce (Algyõ) és III. lett
Qell Pé ter (Algyõ); 20m-es hát úszás -
ban a lá nyok nál I. he lye zést ért el
Gá bor Zsó fia (Algyõ), II. lett Vidács Bi -
an ka (Algyõ) és III. lett Ker tész Tek la
(Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett lett
Szalontai Bo tond (Algyõ), II. lett
Gyursánszky Ben ce (Algyõ) és III. lett
Dá vid Ákos (Kis te lek); 20m-es gyors -
úszás ban a lá nyok nál I. he lye zett lett
Vidács Bi an ka (Algyõ), II. lett Kismárton
Be at rix (Kis te lek) és III. lett Bukor
An na (Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett
lett Sze ke res Ger gõ (Kis te lek), II. lett
Demecs Bo tond (Algyõ) és III. lett
Szalontai Bo tond (Algyõ). A II. kor -
cso por to sok 20m-es mell úszás ban
a lá nyok nál: I. he lye zett lett Por tö rõ
Dorina (Algyõ), II. lett Szaniszló Var -
ga Er zsé bet (Algyõ) és III. lett Né meth
Éva (Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett lett
Bozóki Ri chárd (Algyõ), II. lett Ró zsa
Alex (Algyõ) és III. lett Csarnai Mar -
tin (Algyõ); 20m-es hát úszás ban a
lá nyok nál I. lett Por tö rõ Dorina
(Algyõ), II. lett Szaniszló Var ga Er zsé -
bet (Algyõ) és III. lett Jaksa Vi vi en
(Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett lett
Bozóki Ri chárd (Algyõ), II. lett Ró zsa
Alex (Algyõ) és III. lett Kõ mû ves Ádám
(Algyõ); 20m-es gyors úszás ban a lá -
nyok nál I. he lye zést ért el Por tö rõ
Dorina (Algyõ) és II. lett He ve si Vik -
tó ria (Domaszék-Röszke ÁMK) és III.
lett Szaniszló Var ga Er zsé bet (Algyõ);
a fi úk nál I. he lye zést ért el Bozóki Ri -
chárd (Algyõ), II. lett Ró zsa Alex (Algyõ)
és III. lett Ma gyar Bá lint (Kis te lek).
A III. kor cso por to sok 40m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. he lye zést
ért el Ró zsa Eve lin (Algyõ), II. lett Sze -
ke res Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Dé -
nes Dorina (Algyõ); a fi úk nál I. he lye -
zést ért el Gyõrfi Dá vid (Algyõ), II.
lett Nikolényi Ger gõ (Kis te lek) és III.
lett Pálnok Pat rik (Kis te lek); 40m-es

hát úszás ban a lá nyok nál I. he lye zést
ért el Ró zsa Eve lin (Algyõ), II. lett
Gyõrfi Kin ga (Algyõ) és III. lett Sze -
ke res Dzsenifer (Algyõ); a fi úk nál I. he -
lye zett lett Gyõrfi Dá vid (Algyõ), II. lett
Pálnok Pat rik (Kis te lek) és III. lett
Jaksa Ta más (Algyõ); 40m-es gyors -
úszás ban a lá nyok nál I. he lye zett lett
Ró zsa Eve lin (Algyõ), II. lett Sze ke res
Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Dé nes
Dorina (Algyõ); a fi úk nál I. he lye zett
lett Szvetnyik Mar tin (Algyõ), II. lett
Pálnok Pat rik (Kis te lek) és III. lett
Nikolényi Ger gõ (Kis te lek). A IV. kor -
cso por to sok 40m-es mell úszás ban
a lá nyok nál: I. he lye zést ért el Kõ mû -
ves Ma ri ann (Algyõ), II. lett Mesterházy
Nó ra (Algyõ) és III. lett Bol di zsár An -
na (Algyõ);  a fi úk nál I. he lye zést ért
el Ko vács Ro land (Algyõ), II. lett Temkó
Ben ce (Algyõ) és III. lett Sa mu Ist ván
(Algyõ); 40m-es hát úszás ban a lá -
nyok nál I. lett Bol di zsár An na (Algyõ),
II. lett Mesterházy Nó ra (Algyõ) és III.
lett Kõ mû ves Ma ri ann (Algyõ); a fi úk -
nál I. he lye zett lett Ko vács Ro land
(Algyõ), II. lett Temkó Ben ce (Algyõ)
és III. lett Sa mu Ist ván (Algyõ); 40m-
es gyors úszás ban a lá nyok nál I. he -
lye zett lett Mesterházy Nó ra (Algyõ),
II. lett Kõ mû ves Ma ri ann (Algyõ) és
III. lett Bol di zsár An na (Algyõ); a fi -
úk nál I. he lye zett lett Temkó Ben ce
(Algyõ) és II. lett Ko vács Ro land
(Algyõ).

A III. kor cso por to sok 4*20m-es
mell úszás vál tó já ban a lá nyok nál I.
he lye zést ért el az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la csa pa ta 1:10,25-ös idõ ered mén  -
nyel, a csa pat tag jai: Por tö rõ Dorina,
Dé nes Dorina, Sze ke res Dzsenifer és Ró -
zsa Eve lin; a fi úk nál I. he lye zett lett
is ko lánk 1. szá mú csa pa ta 1:10,75-ös
idõ ered mén  nyel, a csa pat tag jai: Gyõrfi
Dá vid, Szvetnyik Mar tin, Bozóki Ri chárd
és Szutor Erik; II. lett is ko lánk 2. szá -
mú csa pa ta 1:18,69-es idõ ered mén  -
nyel, a csa pat tag jai: Szaniszló Var ga
At ti la, Jaksa Ta más, Slebics Gá bor ésRó -
zsa Alex. A IV. kor cso por to sok 4*20m-
es mell úszás vál tó já ban a lá nyok nál
I. he lye zést ért el az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la csa pa ta 1:18,06-os idõ ered -
ménnyel, a csa pat tag jai: Bé ké si Krisz -
ti na, Kõ mû ves Ma ri ann, Mesterházy Nó -
ra és Bol di zsár An na; a fi úk nál I. he -
lye zést ért el az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la csa pa ta 1:11,13-as idõ ered mény  -
nyel, a csa pat tag jai: Temkó Ben ce, Sa -
mu Ist ván, Ja ni Zol tán és Ko vács Ro -
land.

Az al gyõi gye re ke ket fel ké szí tet te:
Var ga Ág nes, Magosi Krisz ti na, Ret kes
Zsolt, Ficsór Bar na bás és Zsura Zol tán.
Az ér me ket az Algyõ Sport já ért Köz -
ala pít vány biz to sí tot ta. 

Magosi Krisz ti na úszás ok ta tó

63 ér mes he lye zés a „Gyevi Zson gás”-on

Áp ri lis 30-án ren dez tük meg a nap -
kö zi ben az ál lat ki ál lí tást, aho vá eb -
ben az év ben is sok kis gaz di hoz ta
el ked ven cét. A szebb nél-szebb ál lat -
kák a Zöld Is ko la ud va rán vo nul tak
fel, ahol min den ki meg te kint het te
õket, s még sza vaz hat tunk is az ál ta -
lunk leg ér de ke sebb nek, leg szebb -
nek, leg vic ce sebb nek tar tott kis részt -
ve võ re.  Meg le he tõ sen ne héz fel adat

volt ez a gye re kek szá má ra, hisz sok
kü lön le ges ál la tot lát hat tak. Volt töb -
bek kö zött ék szer tek nõs, hör csög,
ba rom fi és ter mé sze te sen több ku tyus
és ci cus is részt vett a „ver se nyen”.  

Kö szön jük min den ki nek a rész vé telt,
ál la tok nak és gaz dik nak egy aránt, re -
mél jük jö võ re is ta lál koz ha tunk ve lük!

Csepreginé Kis Nó ra 
nap kö zis ne ve lõ

Ál lat ki ál lí tás a nap kö zi ben

A ta vasz be kö szön té vel el kez dõd tek
a ver se nyek, a gye re kek leg na gyobb
örö mé re! Az áp ri lis ban meg ren de -
zett is ko lai fu tó ver se nyen a kö vet ke -
zõ ered mé nyek szü let tek: az I. kor -
cso por tos (1-2. osz tá lyo sok) lá nyok -
nál I. he lye zést ért el Bukor An na
2.b, II. lett Nagy No é mi 2. és III. lett
Már ta Sa rolt 2.a osz tá lyos ta nu ló; a
fi úk nál I. he lye zett lett An gyal Já nos

2.b, II. lett Ma jor Er nõ 2.a és III. lett
Bí bor Mar tin 2.a osz tá lyos ta nu ló; a
II. kor cso por tos (3-4. osz tá lyo sok)
lá nyok nál I. he lye zést ért el Por tö rõ
Dorina 4.a, II. lett Ba kos Dorina 4.a
és III. lett Csi szár Krisz ti na 4.b osz tá -
lyos ta nu ló; a fi úk nál I. he lye zett
lett Pál Má té 4.a, II. lett Kalusi Lász -
ló 4.b és III. lett Kõ mû ves Ádám 4.a
osz tá lyos ta nu ló. 

Ta va szi is ko lai fu tó ver seny 

A Pro Musica Ze ne is ko la áp ri lis 26-
án ren dez te meg há zi ver se nyét Sze -
ge den az is ko la ka ma ra ter mé ben
(Sze ged, Fõ fa sor 68.). Az Al gyõi Is ko -
lá ból hat nö ven dék sze re pelt
sikeresen.Gáli Dó ra, Bacsa Vi vi en, Né -
meth Éva, Csamangó Krisz ti án „ Ezüst
Mi nõ sí tést”, Szûcs Lil la„ Arany Mi nõ -
sí tést” és Vá gó An gé la„ Ki emelt Arany
Mi nõ sí tést” szer zett. Fel ké szí tõ ta ná -
ruk Dr. Zomboriné Ger gely Klá ra.

*

Má jus ban és jú ni us ban nyil vá nos
év zá ró hang ver se nye ket tar ta nak
az óvo dá ban és az is ko lá ban.

*
A kö vet ke zõ tan év ben is in dul ze -
nei elõ kép zõ. Le het je lent kez ni
zon go ra és szin te ti zá tor tan szak -
ra. Az ok ta tás he lye az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la.

Ér dek lõd ni le het a 06-30/9664-
574 te le fon szá mon.

Dr. Zomboriné Ger gely Klá ra

Ze nei hír cso kor

A 2090/2010. tan év ben a Sze ge di
Rend õr ka pi tány ság elõ adás so ro za tot
szer ve zett ál ta lá nos is ko lás gye re kek
ré szé re, a rend õri mun ka kö ze leb bi
meg is me ré se ér de ké ben, amin is ko -
lánk ta nu lói is részt vet tek. Az elõ adá -
sok a Sze ge di Rend õr ka pi tány ság
épü le té ben zaj lot tak. A ta nu lók meg -
fi gyel het ték a bûn ügyi hely szí ne lést
vég zõ rend õrök mun ká ját. Is mer ked -
het tek köz le ke dé si sza bá lyok kal, ka -
ros for ga lom irá nyí tás sal. Be mu tat ták
a rend õrök fel sze re lé sét, tech ni kai
esz kö ze it. Vol tunk a ra bo sí tó, fel is -
mer te tõ he lyi sé gek ben. Be te kin tést
nyer het tek a bal ese ti hely szí ne lést vég -
zõk mun ká já ba. A zá ró ve tél ke dõn a

részt ve võ is ko lák csa pa tai kö zül III. he -
lye zett lett az „Algyõ” csa pa ta (Kõ mû -
vesMa ri ann, Bús Me lin da, Bé ké si Krisz -
ti na, Ba kos Bet ti na, Sa mu Ist ván, Sü li
Ben ce), IV. lett a „Tinizsatruk” csa pa -
ta (Bodó Zol tán, Mol nár Krisz ti án, Tö -
rök Zol tán, Retkovszki Krisz ti na, Ko csis
Esz ter, Ba kos Ber na dett)és V. lett  az „Al -
gyõi hely szí ne lõk” (Gál Krisz ti án, Rébék-
Nagy Dá vid, Szalai Hetényi Eni kõ, Benkõ
Cintia, Mol nár Di á na, Bí bor Vik tó ria).
Az al gyõi kör ze ti meg bí zot tak és el ér he tõ -
sé ge ik: Ma gyar Bé la r. õr mes ter, Tóth Gá -
bor r. fõ törzs õr mes ter a 06/20/209-5319;
Hor váth Zol tán r. fõ törzs õr mes ter a
06/20/209-5318 szá mú mo bil te le fo non
ér he tõ el. Ret kes Zsolt ta nár

Elõ adás so ro zat a Sze ge di Rend õr ka pi tány sá gon
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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 
(június 27-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

SZÜNET A
BÉRLETÁRUSÍTÁSBAN!
Július hónapban Algyõn szünetel a bérletárusítás.

Legközelebb augusztus 31-én, 
szeptember 1-jén, 2-án és 3-án

vásárolhatják meg bérletüket a faluházban.

KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
ALGYÕI GYÜLEKEZETE

Részvétel ingyenes!

Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbõl!

Adj lehetõséget magadnak, és gyere el Isten szent jelenlétébe, 

ahol imádkozunk a gyógyulásodért 

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:

ALGYÕ FALUHÁZ

Minden szerda 18 óra
Elsõ alkalom június 16. 18 óra

Lelkipásztor Arnóczkyné Piroska
Tel.: 20/4666-138, Dicsõítésvezetõ: Fróna Mihály

Web: www.ksze.org

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.

„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

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

Apróhirdetés
Redõny, reluxa harmonikaajtó, zalagfüg-
göny készítés. Tel.: 06-30/953-0395

*
Eladó! Vasszerkezetû serpenyõs famázsa,
kb. 250 kg mérõsúllyal 25 000 Ft-ért. 
Robi 125-ös, 6 kapás rotátor 20 000 Ft-
ért. Tel.: 06-30/224-1368

*
Lucerna éves, esetleg eseti kaszálásra eladó
(6 kh). Betakarítás megoldható. Körbálás
lucerna eladó. Tel.: 06-30/486-43-83

*
Eladó! EL-GO elektromos háromkerekû
rokkant kocsi! Érdeklõdni a 06-20-4685-
077 számú telefonon.

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.

TOJÁS 
Legelõn tartott
tyúkoktól friss

tanyasi NAGY tojás
kapható.

Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.

Eladó!
Lada 2105-ös 

személygépkocsi, 
1988-as évjáratú, 
2012 márciusig

érvényes 
mûszaki vizsgával.

Érdeklõdni:
Szõlõ u. 28. szám alatt.

ELÕJEGYZÉS 
CSIRKÉRE!

Fehér húshibrid: ..............................
.................... kb. 2,30 kg, 400 Ft/kg.

Babos és vörös húshibrid: ..............
...................... kb.1,80 kg, 440 Ft/kg.
Kettõs hasznosítású: ........................
.................... kb. 1,50 kg, 490 Ft/kg.

Kistestû tojó jérce: ........................
.................... kb. 1,40 kg, 590 Ft/kg.
Szállítmány érkezik június 26-án

(szombaton) de. 9 órakor.
Berek u. 22., 

telefonszám: 06-62-267-093

Fûnyírást-

Kertrendezést-

Lomtalanítás

Elhanyagolt területek,

épületek takarítását

tisztántartását vállalom.

Tel.: +36/20/557-1933

„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

május 1-tõl a következõ húsok rendelhetõk kedvezményes 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
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2010.június 12-én ke rül meg ren de zés re Algyõn az
EIS szû rõ vizs gá la ti nap.
Az EIS(egy új sze rû mé ré si elv re épü lõ kom pu te res
vizs gá lat, mely le he tõ vé te szi a tel jes test be avat ko zás
és fáj da lom men tes vizs gá la tát, mely nek ered mé nyei
alap ján az or vos sze mély re sza bott ta nács adást is ad. 

AZ EIS TO VÁB BI ELÕ NYEI:
a tel jes test egy ide jû, min ta vé telt nem igény lõ vizs -
gá la ta
gyors, a prob lé ma ere de té nek ke re sé se so rán  a
be épí tett koc ká zat elem zõ rend szer ja vas la tai alap -
ján szû kít he tõ a vizs gá lan dó te rü le tek szá ma
ellenõrizhetõ a ke ze lé sek ha tá sos sá ga il let ve a mel -
lék ha tá sok
költség ta ka ré kos (ke ve sebb idõ, ke ve sebb la bor
vizs gá lat, ke ve sebb vi zit) stb.

A VIZS GÁ LAT HELYSZÍNE: 
Algyõ-Faluház, Bú vár u. 5.

A vizs gá lat ra elõ ze tes re giszt rá ció 
út ján le het je lent kez ni.

JE LENT KE ZÉS ÉS BÕ VEBB INFORMÁCIÓ:
Mészáros Éva 70/316-6250, 20/490-7846
„A meg elõ zés a leg ol csóbb meg ol dás”

2011. január 01-jétõl 
BETEGSÉG MIATT KIADÓ 

Algyõ, Hóvirág u. 54 szám alatti
élelmiszer üzletem 

– áruval vagy üresen, 
hosszú távra, késõbbi eladás 

is lehetséges.
Biztosítékot kérek!

Részletekrõl a helyszínen, 
hétköznap 

6-tól 10 óráig és 15-túl 
18 óráig, vagy telefonon 

a 06-20/596-50-60 
számon lehet érdeklõdni.

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

HÕSZIGETELJE A HÁZÁT MÉG MOST TAVALYI ÁRON!
Vállaljuk magánházak társasházak hõszigetelésének teljes körû lebonyolítását.
Gyors, pontos, megbízható munkavégzés. Ingyens felmérés szaktanácsadás.

Tel.: +36 20 920-5538 Weboldal: http://diszitoszobraszat.hu

MASSZÁZS OTTHONÁBAN!
Frissítõ, kondicionáló (svéd)

hát 30 perc test 60 perc köpölyözés fájdalom, csomók letapadás
esetén cellulit kezelése Hívjon, ha kérdése van!

Vanyóné Erika, telefonszám: 06-20/531-63-83.

EIS ELEKTROMÁGNESES 
SZÛRÕVIZSGÁLAT ALGYÕN
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Új ra for má ló dott az al gyõi Dinamix
If jú sá gi Kerekasztal: Hor váth Hen -
rik el nök kép vi se le ti jo ga meg -
szûnt, a tár sa dal mi szer ve zet új
kép vi se lõ je: Tor ma Ti bor el nök. A
tiszt újí tás, az alap sza bály mó do sí -
tá sa, a tag fel vé tel a tör vé nyi fel té -
te lek nek meg fe le lõ en meg tör tént. 

Az új DINAMIX cél ja: a kör nye -
zõ te le pü lé sek fi a tal ja i val va ló kom -
mu ni ká ció, a he lyi in téz mé nyek és
tár sa dal mi szer ve ze tek mun ká já -
nak se gí té se, a sport, kép zõ mû vé -
sze ti, ze nei, egyéb ren dez vé nyek
meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa, a

he lyi fi a ta lok nagy köz sé gi kö zös -
sé gi élet be tör té nõ be kap cso lá sa,
pá lyá zat írás és új pro jek tek meg -
va ló sí tá sa. 

Ter ve ik kö zött sze re pel az aláb bi
if jú sá gi ren dez vé nyek meg va ló sí tá sa
is: Ext rém Sport Nap (2010. jú ni us-
au gusz tus), Han gár Nyár in dí tó Est
(2010. jú ni us 12.), Han gár Zenei-
Rockzenei Nap (2010. au gusz tus). 

Bõ vebb fel vi lá go sí tást kér he tõ:
Tor ma Ti bor el nök: tiberalt@
gmail.com.

Bereczné Láz ár Nó ra köz ok ta tá si,
if jú sá gi és sport re fe rens

Új ra ala kult a Dinamix if jú sá gi egye sü let 

2000:
Az ÖBK a bí ró sá gi be jegy zés elõtt
már 15 éve dol go zott, mû kö dött.
A cég bí ró sá gi be jegy zést az ön -
kor mány zat sür get te, mert a költ -
ség ve té si tá mo ga tást át utal ni csak
be jegy zett szer ve zet nek le het. Ez
az elõ írás sok fel adat meg ol dá sát
in dí tott el.

– Alap sza bály ki dol go zá sa
– Ala pí tói köz gyû lés ös  sze hí vá sa
– Bank szám la meg nyi tá sa stb.
2000 ta va szán ÖBK ve ze tõ ség

vá lasz tás ra ke rült sor.
A vá lasz tást a 20 fõs ala pí tói köz -

gyû lés 10 ta gú ve ze tõ ség ka pott
bi zal mat.

A cég bí ró ság el fo gad ta az ala -
ku ló köz gyû lés ha tá ro za tát és a
Pk. 60.100/2000/2 tör vény ér tel -
mé ben 1637. sor szám alatt nyil -
ván tar tás ba vet te.

A ve ze tõ ség még eb ben az év ben
dön tött a szer ve ze ti jel ké pe i rõl!

– ÕBK zász ló (Fa lu ház ban van
el he lyez ve)

– ÕBK ki tû zõ
– Em lék érem ki adá sa foly ta tá sá ról
Meg va ló sult fel ada tok:
– Be ve zet tük a be lé pé si nyi lat ko -

za tok rend sze rét. Csak az ala pí tó ta -
gok nak nincs be lé pé si nyi lat ko za -
ta, il let ve a bí ró ság hoz be nyúj tott
jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zi.

– Em lék lap kí sé re té ben 2000.
szep tem ber 23.-án Hebertsfelden
(test vér te le pü lés) pol gá ra i nak ju -
bi le u mi em lék ér met ado má nyo -
zott el sõ al ka lom mal, ame lyet
Alfréd Vollingen ba jor pol gár mes -
te re vet te át. 

– Gyu lai End re to rony óra szen -
te lõt tar tott né pes kö zös ség elõtt.

– A Fõ té ren el he lyez tük, a terv
sze rint ki je lölt hely re az 1000 éves
ál lam ala pí tá sunk em lé ké re kész -
ölt ÖBK em lék mû vet, ugyan ek -
kor egy ne mes hárs fát ül tet tünk

– Gyer mek na pon ado mán  nyal
se gí tet tük a Gyer mek jó lé ti és Csa -
lád se gí tõ szol gá lat (100 db lég -
gömb).

– Az ÖBK le ad ta ja vas la tát a lé -
te sí ten dõ új ut ca ne vek re:

– Si rály, Szi gony, (nem nyert),
Tiszavirág.

2001:
– A la kos sá gi fó ru mo kon ak tí van
vet tünk részt, töb bek kö zött el fo -
ga dó an nyi lat koz tunk a Tég lás u
és a 47-es út cso mó pont já nak ki -
ala kí tá sá ról.

– Fel fek tet tük az ÖBK Ve ze tõ -
sé gé nek egyik leg fon to sabb alap -
do ku men tu mát az úgy ne ve zett
„Ha tá ro za tok köny vét”.

– Be ne vez tünk a Fa lu vé dõ Egye -
sü let ál tal szer ve zett Fa lu na pi sör -
ivó ver seny re.

A ver senyt Ju hász Ár pád Õs -
gyevi ta gunk nyer te. Ugyan ak kor
a ha lász lé fõ zõ ver seny re 

is be ne vez tünk, és ven dé gül lát -
tuk a test vér te le pü lés de le gá ció
tag ja it.

– Bakosné Fe ke te Má ria gaz da ság -
ve ze tõ egész sé gi ál la po tá ra va ló hi -
vat ko zás sal le mon dott a tiszt ség rõl.

25. évéhez közelít az ÖBK
A ve ze tõ ség ha tá ro zat ban fo gad ta
el, és meg kö szön ve fe le lõs ség tel jes
mun ká ját ezüst érem ki tün te tés ben
ré sze sült. Bakosné Fe ke te Má ria gaz -

da ság ve ze tõ egész  sé gi ál la po tá ra va -
ló hi vat ko zás sal le mon dott a tiszt -
ség rõl. A tiszt sé get ko op tá lás sal
Pálföldi Mártonné vál lal ta el.

– Az ön kor mány zat jegy zõ je Dr.
Dubecz György be szá mo lót kért
min den mû kö dõ szer ve zet tõl, így
az ÖBK-tól is.

2002:
– El ké szí tet tük és le ad tuk az ak tu á -
lis ren dez vény ter vün ket, amely szer -
ve sen be épült Algyõ Nagy köz ség
2002 évi ren dez vény nap tá rá ba. 

– Áp ri lis 26.-án a fa lu na pok ré sze -
ként Ko vács An tal: Szü lõ föl dem Algyõ
cí mû ki ad vá nyá nak be mu ta tá sán vet -
tünk részt Ko vács An tal volt ma te -
ma ti ka ta nár, Algyõ ki tün te tett je.

– Ada to kat szol gál tat tunk Algyõ
kis mo nog rá fi á ja ös  sze ál lí tá sá hoz.
A ki ad ványt gon doz ta Molnárné
Vida Zsu zsan na al pol gár mes ter.

– Az ön kor mány zat kér te a szer -
ve ze tet, hogy te gyünk ja vas la tot a
Fa lu ház mel let ti tér el ne ve zé sé re.
Az ÕBK 20 meg ne ve zést, mint le -
he tõ sé get ja va solt, eb bõl a 4. he -
lyen sze re pelt a Fõ tér.

– Fel kér tük Algyõn szol gá la tot
tel je sí tõ plé bá no sun kat, hogy az el -
ké szült ÕBK zász lót szen tel je meg,
ad ja rá ál dá sát. A ta lál ko zón a
szen te lés és a sza lag kö tés meg hitt
kül sõ sé gek mel lett a Fa lu ház ban
meg tör tént.

2003:
– Csúcs pont ján az ÖBK lét szá ma:
* Ös  szes lét szám 163 fõ  100%
* Eb bõl vi dé ki (kül föl di is) 78 fõ 48%
* Hely be li la kos 85 fõ 52 %
– Eu ró pa na pon 2003.május 9.-

én ün nep ség ke re tén be lül részt
vet tünk az EU zász ló fel vo ná sá ban.

– Az Algyõ Sport já ért Köz ala -

pít vány ve ze tõ sé gé be ku ra tó ri u -
mi ta got je löl tünk Var ga Ist ván
sze mé lyé ben, míg a Fel ügye lõ Bi -
zott ság el nö ki tiszt ség re Né meth
Józsefnét aján lot tuk (2003.06.23)

– A ki tün te té si ja vas lat tal él ve 5
év re el ké szí tet tük a ter vet, a „Dísz -
pol gá ri és Algyõért ki tün te tõ” cím -
re, amely bõl a kép vi se lõ tes tü let
mér le gel ve dön tött.

– A ci vil szer ve ze tek ös  sze fo gá -
sá val ja vas la tot tet tünk és tá mo ga -
tá sun kat ad tuk Dr. Pi ri Jó zsef pol -
gár mes ter sze mé lyé re a köz igaz -
ga tás ban ki fej tett ki emel ke dõ és fe -
le lõs ség tel jes mun ká já nak ki tün -
te té sé re. (2003.06.25.)

– Fo lya ma to san ada to kat szol gál -
tat tunk – Kanyó Fe renc le vél tá ros
gyûj te mé nye alap ján – az „Élõk kö -
te les sé ge az em lé ke zés” cím mel az
al gyõi Hír mon dó so ro zat cik ke i hez.

2004:
– A ve ze tõ ség vá lasz tá sá ra fel ké -
szül ve meg ha tá roz tuk a vá lasz tás
idõ pont ját és dön tött a ve ze tõ ség
az örö kös el nö ki és ve ze tõ sé gi tag -
ság in téz mé nyé rõl.

– Ezt a cí met Dom bi Gyu la és
Botyánszki Kár oly kap ta meg.

– A ci vil szer ve ze tek kel fo lya -
ma to san ápol tuk a kap cso la tun -
kat. Az in téz mé nyek ren dez vé nye -
it aján dék tár gyak kal tá mo gat tuk.

2005:
– Együtt mû kö dé si meg ál la po dást
kö töt tünk a Fa lu ház zal a he lyi ség
hasz ná la tá ra vo nat ko zó an. A kis -
te rem aj ta já ra réz táb lát he lyez -
tünk el az ÖBK fel irat tal.

– Vá lasz tás: 2005 áp ri lis 2.
– A tag ság kül döt tei 12 fõs ve -

ze tõ sé get vá lasz tot tak.
– A kül döt te ket az ala pí tó ta gok ból

15 fõ és a tag ság ból 13 fõ al kot ta.
– A vá lasz tás sal kap cso la tos tel -

jes irat anyag (kü lön dos  szi é ban)
a Táj ház ban irat tá ro zás ra ke rül

– Az éves ta lál ko zó (2005.07.23.)
prog ram já ról min den ta got ér te -
sí tet tünk, és meg ha tá roz tuk a je -
lent ke zé si ha tár idõt.

Az éves be szá mo lót min den év -
ben meg küld tük az ön kor mány zat -
nak, a tá mo ga tás el szá mo lá sá val
együtt, szám lák kal alá tá maszt va,
va la mint az adott év ja nu ár 30.-ig
le ad tuk a tá mo ga tá si igé nyün ket
meg ha tá ro zott cél ra (mû kö dé si
cél ra, ju bi le u mi és éves ta lál ko zók
meg szer ve zé sé re, em lék érem re,
ve ze tõ ség vá lasz tás ra). 

Foly ta tás következik…

A leköszöno Bakosné Fekete Mária gazdaságvezeto (2005)
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Az Al gyõi Hír mon dó 2010. áp ri -
li si szá má ban a kö vet ke zõ ket ol -
vas tam: „Karsai László nyomán”
alá írás sal: „25 esz ten dõs az
Õsgyeviek Ba rá ti Kö re (1), majd
„1986. ko ra ta va szán Dom bi Gyu -
la ….stb.”. Ek kor még azt gon dol -
tam, egy sze rû té ve dés, de má jus
hó nap ban is mét meg je lent az új
írás: „Ju bi lál az ÕBK…”

Szá mol junk együtt: aki 1986-
ban szü le tett, az:

1987-ben  1 éves,
1997-ben 11 éves
2007-ben 21 éves

2008-ban 22 éves
2009-ben 23 éves 
2010-ben 24 éves.
Biz tos va gyok ben ne, hogy az ÕBK

meg ün nep li meg ala pí tá sá nak 25. év -
for du ló ját, de vár juk ki azt, és együtt
örül jünk en nek a szép nap nak!

Herke Ist ván

Nem ju bi lál az Õsgyeviek Ba rá ti Kö re
Avagy 2x2 né ha 5. Ös  sze szo kott csa pat in dult má jus

20-án a fa lu ház elõl a 9. za rán dok
út já ra.

El sõ nap az el sõ tör té nel mi hely,
ahol meg állt a csa pat Vajdhu -
nyadvára volt. Itt ide gen ve ze tõnk
ka la u zo lá sá val meg cso dál hat tuk a
fogarasi ha va sok ban a Billea víz -
esést. Éj sza ka Hargitafürdõn a
Csiki Pan zi ó ban a me leg fo gad -
ta tás mel lett, nem kis örö münk -
re, me leg va cso ra is várt ben nün -
ket. Nem kel lett sen kit rin gat ni,
min den ki kel le me sen el fá rad va
tért nyu go vó ra.

Má jus 21-én reg ge li idõ ben in -
dul tunk a Parajdra a só bá nyá ba,
tü dõn ket meg tisz tí ta ni, így dél -
után fris seb ben, ébe reb ben vá sá -
rol gat tunk Korondon. A nap nyug -
ta is Korondon ért ben nün ket, de
ko ro nát e nap ra a ví zi ma lom, és
az ott jó ízû en el fo gyasz tott piszt -
ráng va cso ra tet te fel.

Má jus 22-én úti cé lunk fény -
pont ja a csíksomlyói szent mi se.
Az ün ne pi be szé det Böjte Csa ba fe -
ren ces test vér tar tot ta. An  nyi an
vol tunk, mint ré ten a fû szál, és
úgy is áll tunk egy más mel lett, meg -
il le tõd ve. Szí vünk meg telt ma gasz -
tos ér zés sel, me lyet min den ki nek
egy szer az éle té ben át kell él nie ah -
hoz, hogy va ló ban meg ta lál ja he -
lyét a vi lág ban, ezt meg kell ta -

pasz tal ni ezen a szak rá lis he lyen.
Égi ál dás ban is ré sze sül tünk a ma -
gyar és a szé kely him nusz alatt. A
hegy rõl le jö vet az em be rek csend -
ben át szel le mül ve vo nul tak a kegy -
temp lom fe lé.

Má jus 23-án in dult a csa pat az ezer
éves ha tár ra, vár va az anya or szág -
ból ér ke zõ ma gyar vo na to kat. A Szé -
kely gyors Sop ron ból in dult, a
Csíksomlyói exp res  szt Bu da pest rõl
in dí tot ták. Ha tal mas üdv ri val gás mel -
lett ér kez tek meg a sze rel vé nyek
Gyimesbükk vas út ál lo más ra.

A gyimesi csán gók pá lin ká val,
fánk kal, ka lác  csal fo gad ták a vo -
nat tal ér ke zõ za rán do ko kat. 

Dél után a 30. szá mú õr ház nál
utol já ra tisz te leg het tek az egy be -
gyûl tek a Szé kely gyors nak.

Cso dá la tos ér zés volt ma gyar -
nak len ni!

Má jus 24-én ko rán bú csút vet -
tünk a Har gi tá tól. Ha za fe lé még
meg-meg áll tunk egy-egy tör té nel -
mi hely nél. Pi hen tünk Se ges vár -
nál, va la mint meg néz tük a Pe tõ fi
mú ze u mot is. Ér zel mi leg fel töl -
tõd ve, lel ki leg meg erõ söd ve ér -
tünk Algyõre a fa lu ház elé.

Kö szön jük a Csiszer csa lád nak
a szer ve zést. Vár juk jö võ re a 10.
utat, ami egy nap pal hos  szabb lesz
és még gaz da gabb prog ra mot ígér.

HG

A 9. za rán dok út

Algyõ, Mórahalom, Sze ged és Oros -
há za szak em be rei vi tat ták meg a je -
len ko ri if jú sá gi ügye ket és prob lé má -
kat a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi -
va tal Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi
Szol gá lat Dél-al föl di Re gi o ná lis If -
jú sá gi Iro da mód szer ta ni mû hely -
so ro za ti kon fe ren ci á ján. A sze ge di

má jus 14-i ta lál ko zón az if jú sá gi- és
esély egyen lõ sé gi re fe ren sek meg is -
mer ték a Nem ze ti If jú sá gi Stra té gia
és Cse lek vé si Ter vet, az ak tu á lis pá -
lyá za ti le he tõ sé ge ket és a Re gi o ná -
lis If jú sá gi Hely zet elem zés 2. pro jek -
tet. Aján lott internetes ol da lak: www.
mobilitas.hu, www.eurodesk.hu.

Re gi o ná lis kon fe ren cia a he lyi fi a ta lo kért 

A ta va szi mun kák kö ze led té vel egy re
több idõt töl tünk kint a sza bad ban, a
hét vé gi in gat la nok ban, az üdü lõk ben
pe dig meg je len nek új ra a tu laj do no -
sok. Elõ ke rül nek a szer szá mok, kis -
gé pek, ki ke rül nek a ker ti gar ni tú rák.
Ez zel együtt szá mol ni le het a te rü le -
te ket já ró „hí vat lan ven dé gek kel” is
– a tol va jok kal, a be sur ra nók kal.

A be tö rõk több sé ge oda ha tol
be, ahol nem lát ják nyo mát rend -
sze res je len lét nek, ahol gyen ge
biz ton sá gi rend szert ta pasz tal nak,
ahol ház õr zõ ku tya sem ne he zí ti
tény ke dé sü ket. Az az, ahol ke vés
„mun ká val”, rö vid idõ alatt ha -
szon ra tud nak szert ten ni.  

Az el kö ve tõk ál ta lá ban te rep -
szem lét tar ta nak, fel mé rik a ki né -
zett in gat lant és kör nyé két, az az
akár ta lál koz ha tunk is ve lük bir to -
kunk kö ze lé ben. Amen  nyi ben szo -
kat lan moz gást ész le lünk, ide gen
gép jár mû vel ta lál ko zunk, ír juk fel
a rend szá mát, és szük ség ese tén
je lez zük a tér ség pol gár õr ének,
kör ze ti meg bí zott já nak. Ar ra sem
árt oda fi gyel nünk, hogy na gyobb

ér té ke ket (pl. drá ga mun ka gé pe -
ket) csak ad dig hagy junk te re pen,
míg a mun ka vég zés hez fel tét le nül
szük sé ges! Amen  nyi ben már tud -
juk, hogy hos  szabb ide ig nem fo -
gunk ki men ni a te lek re, úgy cél -
sze rû e drá gább gé pe ket vagy
egyéb ér té ke ket el hoz ni, biz ton sá -
go sabb he lyen tá rol ni.

Egy egy sze rû la ka tot le ver ni pil -
la na tok kér dé se. Aján la tos biz ton -
sá gi zár ral fel sze rel ni az aj tó kat,
de fo ko zot tan ügyel ni kell a töb -
bi nyí lás zá ró (ab la kok) biz ton sá gos
zá rá sá ra is. A tel jes kö rû vé de lem
ese té ben a nyí lás zá rók rács szer -
ke zet tel sze rel tek, az aj tók fém bõl
vagy ke mény fá ból ké szül tek. A fel -
sze relt zár szer ke zet mi ni mum 4
pon tos zá rást biz to sít, to váb bá a
zár szer ke zet fú rás-, a hen ger zár
törésbiztos. 

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

Rend õr sé gi se gély hí vó: 107
Köz pon ti se gély hí vó: 112
TE LE FON TA NÚ: 
06/80/555-111

A va gyon vé de lem rõl

Az If jú sá gi Ját szó ház kül de té sé nek, te -
vé keny sé gé nek meg is mer te té se volt
a cél ja a fa lu na pi és az egész ségheti
prog ram ja ink nak. A já té kos prog -
ram ele me ket úgy ál lí tot tuk ös  sze,
hogy ak tí van be von juk a fa lu fi a tal -
ja it, a szü lõ cso por tot, a szü lõ ket az
egész ség mo ti vá ci ó ra épí tõ drog meg -
elõ zést szol gá ló prog ram ba, ame lyet
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -
um pá lyá za ti tá mo ga tá sá val, a Sze ge -
di Ti ni-te le fon Lelki se gélyszogálat
Egye sü let KAB-PR-09-A-0068 pá lyá -
za ta ke re té ben, kor társ se gí tõ ön kén -
te se ink ak tív rész vé te lé vel va ló sul meg
– tud tuk meg Schád Lász ló tól.

– Több hely szí nen, sok szí nû, já -
té kos fel ada tok kal (kö zös ség épí -
tés, cso port iden ti tás nö ve lé se, szer -
ve zé si fel ada tok, moz gás ak ti vi tás,
a múlt és a je len ös  sze ha son lí tá sa,
ori gi na li tás, drog meg elõ zé si fel -
ada tok és já té kos ze nei kvíz) vár -
tuk a csa lád cso por to kat. Há rom
csa lád csa pat ve tél ke dett az ér té -
kes ju tal ma kért. A fa lu kü lön bö zõ
hely szí ne it (fa lu ház, busz pi he nõ,
ját szó tér, If jú sá gi Ját szó ház, táj -
ház) be jár va si ke re sen vet ték az
aka dá lyo kat. Lel kes ak ti vi tá suk és
vi dám sá guk a díj áta dó ra az ér dek -
lõ dõ druk ko ló kat is be von zot ta.

Molnárné Vida Zsu zsan na al pol -
gár mes ter as  szony és Schád Lász ló a

Lé lek szer viz Mentálhygiénés Szol -
gál ta tó Bt igaz ga tó ja, a szer ve zõ Sze -
ge di Ti ni-te le fon Lelkise gélyszolgálat
Egye sü let ön kén te se ad ták át a dí ja -
kat a há rom nyer tes csa pat nak. El sõ
he lye zést ér tek el a „Kis Ege rek”, má -
so dik he lye zést a „Mo só ma cik”, har -
ma dik he lye zést „Gyúrmanó” csa pat.

Az egészségheti ve tél ke dõ gyer -
mek cso por tok rész vé te lé vel zaj lott
a ’Zöld Is ko la’ ud va rán két kor -
cso port ban, ki lenc csa pat in dult. A
prog ram an  nyi ra tet szett a gyer me -
kek nek, hogy ver se nyen kí vül is
ös  sze áll tak még csa pa tok, és tel je -
sí tet tek né há nyat a já té kos fel ada -
tok (cso port iden ti tás nö ve lé se,
drog to tó, kéz ügyes ség fej lesz tés,
együtt mû kö dés, moz gás fej lesz tés,
ak tív rit mu sos moz gás) kö zül. 

Schád Lász ló a Lé lek szer viz
Mentálhygiénés Szol gál ta tó Bt
igaz ga tó ja, a szer ve zõ Sze ge di Ti -
ni-te le fon Lelkisegélyszolgálat
Egye sü let ön kén te se ad ták át a dí -
ja kat a hat nyer tes csa pat nak. Fel -
sõs ka te gó ri á ban el sõ he lye zést ért
el az „Éticigák”, má so dik he lye -
zést a „Jegesmacik”, har ma dik he -
lye zést „A négy Ász (és a Jo ker)”
csa pat. Al sós ka te gó ri á ban el sõ
he lye zést ért el „Az 5-ösök”, má -
so dik he lye zést a „Tig ri sek”, har -
ma dik he lye zést a „Sün” csa pat.

Drog me ne te sen egész sé ge sen
Al gyõi If jú sá gi Ját szó ház prog ram ja
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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:
Június 1–4.: 12.30–16.30 óra között.
Június 7–11.: 07.30–12.00 óra között
Június 14–18.: 12.30–16.30 óra között
Június 21–25.: 07.30–12.00 óra között

Június 28.–július 02.: 12.30–16.30 óra között
Július 5–09.: 07.30–12.00 óra között
Július 12–16.: 12.30–16.30 óra között

Telefonszám: 06-62/267-909      06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos

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

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

Pén tek: 8 órá tól 11 órá ig.
Cse cse mõ ta nács adás: csü tör tö kön 10.30 órá tól 14.30-ig.

Vé dõ nõi fo ga dó óra: csü tör tö kön 9-tõl 10 órá ig.
Ter hes ta nács adás: hét fõ tõl csü tör tö kig 9-tõl 13 órá ig.

Ren del: dr. Sá ri Ta más.
He lye: Sze ged, Va sas Szent Pé ter ut ca 1-3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

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

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

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

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Erdélyi András és Szûcs Judit
2010 05. 22-én házasságot kötött.

Sok boldogságot!

SZÜLETÉS:
Tóth Sándor 
– született 2010. 04. 23-án, anyja:
Zombori Melinda, apja:Tóth Sándor; 
Lajer Milán Sándor
– született: 2010. 05. 07-én, anyja:
Németh Lívia Ibolya, apja Lajer Sándor; 
Krammer Noel 
– született: 2010. 04. 21-én, anyja:

Uhercsák Anita, apja: Krammer Gyula; 
Kertész Panna 
– született 2010. 04. 26-án, anyja
Kertész Anna Ibolya, apja Kertész Mihály; 
Belovai Péter Zoltán
– született 2010. 05. 03-án, anyja: Dr.
Gyalay Valéria Mónika, apja: Belovai
Zoltán Sándor.

Jó egészséget!

HALÁLOZÁS:
Szvetnyik Márton Máté 2010. 04. 08-án;
Bakos Lajos 2010. 05. 17-én elhunyt.

Béke poraikra!

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Június 19-én, szombaton reggel 8 órától ingyenes hallásvizsgálat!

Helyszín: Egészségház, Dr. BAKÓ ILDIKÓ orvosi rendelõje.

Telefonos elõjegyzés: rendelési idõben.
Május 31–június 4. között: 8-tól 12:30 óráig.

Június 7–június 11. között: 12:30-tól 16:30 óráig.
Június 14–június 18. között: 8-tól 12:30 óráig.

Június 21–június 25. között: 12:30-tól 16:30 óráig.
Június 28–július 2. között: 8-tól 12:30 óráig.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717
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AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu

Igazgató: Bene-Kovács Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütõ Erika
Könyvtárosok: Kis Mihályné, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

2010-ben, ugyan a meg szo kot tól
el té rõ en nem áp ri lis vé gén, ha -
nem má jus má so dik hét vé gé jén,
még is a ha gyo má nyo kat nem fe -
led ve ke rült sor az Al gyõi Fa lu na -
pok ra. 

A ren dez vényt az idén is a Mó -
ra Fe renc Nép szín ház be mu ta tó -
ja ve zet te föl, mint hos  szú évek
óta min dig. Ez út tal Heltai Je nõ:
Édes te her cí mû víg já té kát ál lí tot -
ta szín pad ra Kátó Sán dor ren de -
zõ, mû vé sze ti ve ze tõ. A két fõ sze -
rep lõ (Ádok Ró bert és Pál Ani ta)
mel lett ki tûnt ala kí tá sá val Kothencz
Ti bor, Cseszkó Mi hály, Dubecz György
és R. Nagy Má ria is.

Ma ga a fa lu nap, az ön fe ledt szó -
ra ko zás ün ne pe a be mu ta tót kö -
ve tõ szom ba ton ér ke zett el. Szo -
kás sze rint a gaszt ro nó mi áé volt a
fõ sze rep reg gel: több mint 20 csa -
pat fõ zött a Fa lu ház kö rül, akik

kö zül 14 csa pat ne ve zett (és ré -
sze sült tá mo ga tás ban) a hal éte lek
fõ zõ ver se nyé re. A Sü li Istvánné,
Bartha Lász ló és Vidács Já nos al kot -
ta zsû ri a leg jobb nak az Al gyõi Ci -
te ra ze ne kar fõzt jét ítél te. Má so -
dik he lyen a Nõ egy let, har ma dik
he lyen a Nyi las & Vidács csa pat
vég zett, míg a Wemsical kü lön díj -
ban ré sze sült.  

A szó ra koz ta tást több elõ adó
szol gál ta a nap fo lya mán, köz tük
a Sze ge di Miniszínház, a Mol nár
Trió (Mol nár György Lyra-díjas
har mo ni ka mû vész ze ne ka ra), az
Al gyõi Ha gyo mány õr zõ Ci te ra ze -
ne kar és az Al gyõi Ha gyo mány -
õr zõ Együt tes As  szony kó ru sa, a
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la 4. osz tá lyo -
sa i nak Gergelyjárás cí mû mû so -
ra, Koltai Eni kõ hip-hop tán co -
sai, a Parlandó Ének együt tes, Sze -

ke res Adrien, Tóth Ga bi, az Éj sza kai
Mû szak, va la mint Roy és Ádám. A
prog ra mok egy ré szét eb ben az
esz ten dõ ben az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la KEOP 6.1.0./B-2008-0022
szá mon nyil ván tar tás ba vett pá -
lyá za ta biz to sí tot ta. Ezen pá lyá za -
ti for rás tet te le he tõ vé Novák Pé -
ter ze nés-be szél ge tõs fenn tart ha -
tó sá gi elõ adá sát, a fa lu na pot zá -
ró lézershowt és a fõ té ren fel so ra -
ko zó be mu tat ko zó stan do kat. A
ki ál lí tók (Szûcs Lász ló ag rár mér -
nök, az ArchEnerg, a Domi Épü -
let gé pé szet, az ÖKO-CENTRUM,
az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la, a CSE -
ME TE és Gálné Nagy Il di kó) a fenn -
tart ha tó fej lõ dés rõl, meg úju ló
ener gi ák ról in for mál ták az ér dek -
lõ dõ ket.

Ám nem csak a pá lyá za ti és ön -
kor mány za ti tá mo ga tás el en ged -
he tet len egy-egy ilyen ren dez vény

lét re jöt té ben. Leg alább ilyen fon -
tos a ci vil szer ve ze tek, ma gán sze -
mé lyek se gít sé ge. Kö zü lük is kell
emel nünk né há nyat. Kö szö net az
Al gyõi Nõ egy let nek a fel aján lott
dí ja kért, a ven dég lá tás ért és a szín -
ház te rem új faliképeiért (Juhászné
Évi ke mun ká ja), az Al gyõi Fa lu vé -
dõ Egye sü let nek a ren dez vény biz -
to sí tá sá ért, a GYEVIÉP NKft. csa -
pa tá nak a ren ge teg mun ká ért, a
GYEVITUR Kft-nek és az EISEN
Technik Bt.-nek. A ci vil szer ve ze -
tek szá má ra sá tor épí tést, azok be -
ren de zé sét Mol nár Ka ta lin al gyõi
vál lal ko zó és Sipos At ti la vál lal ta
ma gá ra; a Gaszt ro nó mia ün ne pe
Algyõn el ne ve zé sû fõ zõ ver seny le -
bo nyo lí tá sá ban, a zsû riz te tés ben
is ak tív se gít sé get nyúj tot tak. Va -
la men  nyi se gí tõ nek kö szö net a
mun ká já ért! a fa lu ház dol go zói

Fa lu nap a meg úju ló ener gi ák je gyé ben

Ér te sí tünk min den kit, hogy az al gyõi
fa lu ház ema il cí me meg vál to zott!

Új cím:
faluhaz@algyoktv.net

Új fa lu há zi e-mail cím

Évek óta a sza bad idõ köz pont vár -
ja a gye re ke ket má jus utol só va -
sár nap ján, a gye rek na pon. Az idei
év ben sem volt ez más ként. Az

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény, a
GYEVITUR Kft. és az Al gyõi Fa -
lu ház, Könyv tár és Táj ház kö zös
ren dez vé nye 2010-ben va ló ban
sok em bert moz ga tott meg. Az
idõ já rás is ked ve zett a ki kap cso -
lód ni vá gyók nak: eb ben az esõs
év szak ra em lé kez te tõ idõ ben pa -
zar nap fény ben le he tett ré szük.

A Szi vár vány Óvo da, az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la és az al gyõi Gyöngy -
vi rág Nép tánc cso port mel lett a fa -
lu na pok után a gye rek na pon is
meg mu tat ták, mit ta nul tak Koltai
Eni kõ hip-hop tán co sai, akik elõ -
ször lép tek föl Booming Dance
Club né ven. A me sét sze re tõ gyer -

me kek fi gyel mét a Bu dai Báb szín -
ház Ma já lis cí mû elõ adá sa és a

VSG Kamarabalett Pi ros ka és a
Far kas cí mû pro duk ci ó ja kö töt te
le. Ám ezen kí vül is szé les ská lán
mo zog tak a cse lek vés le he tõ sé gei:

arc fes tés, ugrálóvárak, ját szó há -
zak, sza bad té ri könyv tár, kéz mû -
ves sá tor és lo vas ko csi ká zás je len -
tet ték a kí ná la tot. Aszfaltrajz -
versenyre is sor ke rült, s nem csak
en nek so rán, de egész nap fo lya -
ma to san szá mos aján dék ke rült
ki osz tás ra.

Mint min dig, ez út tal is so kak
ön zet len se gít sé ge gaz da gí tot ta a
gye rek na pot: az Al gyõi Lovasklub
tag jai (Ba kos Ist ván és Vér Szil vesz -
ter), az Al gyõi Nõ egy let, a Nyug -
dí jas klub, a Fa lu vé dõ Egye sü let és
Far kas Im re vál lal ko zó nél kül sze -
gé nyebb lett vol na a ren dez vény.

Szin tén ha gyo mány, hogy ez a
nap a gye re kek ün ne pe mel lett
egy ben a hõ sök em lék nap ja is.
Algyõn, a hely szel le me (lé vén a
Sza bad idõ köz pont ko ráb ban re -
pü lõ tér) meg kí ván ja, hogy hõ sök
nap ján el sõ sor ban a re pü lés, je le -
sül az al gyõi re pü lés ál do za ta i ra
em lé kez zünk. Dr. Pa lo tai Je nõ
nyug ál lo má nyú ez re des, a
MATASZ Csong rád me gyei el nö -
ke tet te ezt meg az idén. Be szé -
dét ko szo rú zás kö vet te, majd az
Al gyõi Re pü lés ba rá ti Kör foly ta -
tott meg be szé lést a jö võ ter ve i vel
kap cso lat ban. AH

Má jus utol só va sár nap ja
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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

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.
JÚ NI US 10. (csü tör tök) 9–11:30 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
JÚ NI US 15. (kedd) 9–12 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
JÚ NI US 16. (szer da) 8–10 óra:  Mo só por és ve gyes ipar cikk vá sár. 
JÚ NI US 18. (pén tek) 9–12 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
JÚ NI US 21. (hét fõ) 9–11 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
JÚ LI US 8. (csü tör tök) 9–12 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
JÚ LI US 12. (hét fõ) 9–11:30 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.

JÚNIUSI– JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚNIUSI– JÚ LI US ELE JI REN DEZ VÉNY NAP TÁR
JÚ NI US 11. (pén tek) 12 óra – MOL Szak mai nap.
JÚ NI US 12. (szom bat) 8-17 órá ig: EIS szû rõ vizs gá lat a kis te rem ben.
JÚ NI US 14. (hét fõ) 18 óra – A Pálinkó Luj za Tánc is ko la év zá ró mû so ra.
JÚ NI US 19. (szom bat) 15 óra – EVADRO Cir kusz be lé põ je gyes elõ adá sa a szín ház te rem ben.
JÚ NI US 22. (kedd) 17 óra – Folt var rók a táj ház ban.
JÚ NI US 23. (szer da) 16 óra – Mas  százs nap az eme le ti klub te rem ben.
JÚ NI US 24.(csüt.) 18 – FolkHíd Fesz ti vál – nem zet kö zi nép tánc gá la a szín ház te -
rem ben. Fel lép nek martinique-i, szlo vá ki ai, uk raj nai és te mes vá ri együt te sek, va -
la mint a há zi gaz da al gyõi Gyöngy vi rág Nép tánc cso port.
JÚ NI US 26. (szom bat) 16 órá tól haj na lig – Nap for du ló ün nep – Szt. Iván-éj a táj ház ban.
JÚNIUS 28. (hétfõ) 16 óra – ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Gonda János).
Elõzetes bejelentkezés: 0630-985-2564
JÚ NI US 28.- JÚ LI US 2. (hét fõ-pén tek) – Hét fõ-pén tek Tá bor I.
JÚ LI US 5-9. (hét fõ-pén tek) – Hét fõ-pén tek Tá bor II. 

Hírek a gyógynövénykertbõl
A táj ház kert jé nek meg for má zá sá ba kezd tünk má jus 4-én: Bera Sándorné, Izbéki
Zol tán , Mi hály Il di kó, Nyá ri Jó zsef, Szõkéné Bera Szil via, va la mint jó ma gam.
Az Al gyõi Bor ba rá tok Dm, egy sze rûb ben a Bor ba rát Fi úk, az az Bera Sán dor, Csi -
szár Jó zsef, Gonda Jó zsef, Gu lyás Sán dor, Ko vács Fe renc és Nyá ri Jó zsef ed dig re
már 15 köb mé ter föl det te rí tett szét. Se gít sé gük kel 6x10 mé te res be mu ta tó ker tet
ala kí tot tunk ki 3 sor ban 9 ágyás sal.
Szép szá mú nö vényt si ke rült be gyûj te nünk. Ezek kel az ágyá sok egy ré szét fel is töl -
töt tük. A kör nyé ken ho nos gyógy nö vé nye ket te le pí tet tünk, ame lye ket rég óta is mer -
nek és hasz nál nak az itt la kók. Még sok az üres he lyünk, vá runk min den kit, aki sze -
ret né ve lünk foly tat ni a mun kát! Leg kö ze leb bi ös  sze jö ve te lün ket jú li us 6-án tart juk.
A kert ki ala kí tá sa, és be ül te té se után  a Bor ba rát Fi úk jó vol tá ból te rí tett asz tal mel -
lett, elé ge det ten, vi dá man , jó han gu lat ban fe jez tük be a na pot.

Be rek Ágo ta 0630 871 8749
Szõkéné Bera Szil via 0662 268 220

IDÉN IS ALGYÕRE ÉR A FOLKHÍD
Az idén, jú ni us 24-én, csü tör tö kön 18 óra kor Algyõre ér a FolkHíd. A nagy múl tú
fesz ti vál – a ko ráb bi évek hez ha son ló an – nem zet kö zi nép tánc gá lá já nak egyik ál -
lo má sa a fa lu ház szín ház ter me. Fel lép nek martinique-i, szlo vá ki ai, uk raj nai és te -
mes vá ri együt te sek, va la mint a há zi gaz da al gyõi Gyöngy vi rág Nép tánc cso port.JÚ -
LI US 5-9. (hét fõ-pén tek) – Hét fõ-pén tek Tá bor II.

NAPFORDULÓ ÜNNEP – SZENT IVÁN-ÉJ
2010. június 26., szombat, Algyõi Tájház

16 órá tól éj fé lig BÜ FÉ 
16 órá tól éj fé lig jós nõ 
16 órá tól 20 órá ig kéz mû ves ját szó ház gye re kek nek
16 óra 20 perc tõl Gali Zsolt mû so ra
17 órá tól az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la tán co sai Kakuszi Il di kó ve ze té sé vel
18 órá tól A Ba bos Bá bos Stú dió be mu tat ja: A nagy ho-ho-ho-horgász/ A sötétlelkû

orv hor gász
19 órá tól 21 órá ig Zsong lõr is ko la a Tûz zsong lõ rök kel
20 óra kor ven dég lá tás
20 órá tól ze ne és bona
22 óra kor a Tûz zsong lõ rök mû so ra
23 óra kor Caliana Has tánc cso port: Ke le ti tán cok be mu ta tó ja
23 óra 30 perc tõl Tûz va rázs lat, sá mán dob: Karancsi Esz ter és tár sai 
24 óra kor tûz ug rás

Nyá ri tá bo rok a Táj ház ban!
A Fa lu ház szer ve zé sé ben az idén is több tá bor vár ja a gye re ke ket. 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 tá bor ve ze tõ je Leléné Eri ka. Je lent ke zés: a Fa -
lu ház ban jú ni us 1-jé tõl. 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: 7000 Ft.,
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-3.2.3-08/2-2009-
0012 azo no sí tó szá mú pá lyá za ti pro jekt te szi le he tõ vé, hogy idén nyá ron negy ven
gyer mek in gyen tá bo roz has son! – En nek a tá bor 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 kéz mû ves tá bo rok is a Táj ház ban lesz nek. A fog lal ko zá sok mel lett für dõ,
egész na pos ki rán du lás is sze re pel a prog ram ban. A tá bo ro kat a he ti mun kát meg -
ko ro ná zó, a gye re kek mun ká it be mu ta tó ki ál lí tás zár ja. A kéz mû ves tá bo rok idõ -
pont jai: jú li us 12. – jú li us 16-ig és jú li us 19. – jú li us 23-áig tart. A tá bor ve ze tõ je:
Sü tõ Eri ka. Je lent ke zés: a kéz mû ves fog lal ko zá sok idõ pont ja i ban.

Va la men  nyi tá bor al só kor ha tá ra: 6 év.
Vár juk sze re tet tel a gye re ke ket!

Leléné Eri ka, 
Szõkéné Bera Szil via 

és Sü tõ Eri ka

MIÉNK A TÉR 
Nyár vé gi ze nés, iro dal mi ka val kád az al gyõi Fõ té ren.
A Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let (Toll for ga tók Kö re és Parlandó Ének együt tes) szep -
tem ber 4-én (szom ba ton) 16 órá tól 20 órá ig tar tó ze nés, iro dal mi tea dél után ra vár
min den ér dek lõ dõ al gyõ it.
Ha szí ve sen el mon da ná ked venc ver sét, rö vid pró zá ját, el éne kel né, vagy hang sze -
ren el ját sza ná ked venc da lát, el tán col ná ked venc tán cát, jöj jön el, s sze rez zen ve -
le örö met  má sok nak is!
Fel lé pé si szán dé kát az aláb bi el ér he tõ sé gen je lez he ti: 
Mé ne si Lajosné – te l.: 06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@gmail.com
Algyõi Könyvtár – tel.: 62- 517-170; e-mail: bibl@algyo.hu
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