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Képeslap – az iránytûrõl
Na vi gá ci ós esz köz az irány tû, ked ves
hú gom, a Föld mág ne ses tér erõs sé gén
ala pul. Mi lyen jó len ne a vá lasz tá sok
ide jén va ló tá jé ko zó dás ra szol gá ló ta -
lál mány is! Va la mi fé le vá lasz tá si irány -
tû, mely nek se gít sé gé vel meg bíz ha tó an
tá jé ko zód hat nánk a pár tok ígé re te i vel
ös  sze ku szált tér ben a po li ti kus je löl tek
irán ti meg ma gya ráz ha tat lan szim pá -
ti á ink és az és  sze rû sé gen ala pu ló jó zan
meg lá tá sok kö zött hány ko lód va! 

Kö ze lít sünk a szá mok ten ge rén ha -
józ va a ránk vá ró vok so lás hoz! Vé le -
mény nyil vá ní tá si ak ti vi tá sá val Algyõ
már ki tûnt kör nye ze té bõl. 1996 au -
gusz tu sá ban két nap alatt 961-en ír -
ták alá azt a kér dõ ívet, mely a te le pü -
lés önál ló sá gá nak ügyé ben dön tõ nép -
sza va zás ki írá sát kér te. Az tán meg, a
dön tõ na pon, az ok tó ber 27-i nép sza -
va zá son a vá lasz tó pol gár ok nak több
mint 62 szá za lé ka, pon to san 2659 al -
gyõi mon dott vé le ményt a köz ség egye -
sí tés meg szün te té sé rõl. Ak kor – a ko -
ráb bi tápai vok so lás sal és a do rozs mai
le vá lá si kí sér let tel szem ben – Algyõn a
több ség, a sza va zók kö zel 73 szá za lé -
ká nak igen je lök te az önál ló ság fe lé
kö zös sor su kat. Ak kor 1923-an egyet
akar tak: önál ló ön kor mány za tot. 

Túl szár nyal ni az Algyõ önál ló ság ról
dön tõ nép sza va zás ak ti vi tá sát egyet len
az óta meg esett hely ha tó sá gi vá lasz tá son
sem si ke rült. Az el sõ al gyõi ön kor mány -
zat meg ala kí tá sát 1997. no vem ber 16-
án – Ma gyar or szág NA TO-tag sá gá ról
dön tõ nép sza va zás sal egy idõ pont ban –
a 4213 al gyõi vá lasz tó pol gár kö zül
2218, va gyis az ar ra jo go sul tak kö zel
53 szá za lé ka óhaj tot ta be fo lyá sol ni a vé -
le mé nyét ki fe je zõ voks sal. Az ön kor mány -
za ti kép vi se lõ nek je lent ke zõ 31 je lölt kö -
zül a leg na gyobb tá mo ga tott ság gal az
1069 sza va za tot szer zõ di cse ked he tett. A
13 fõs tes tü let be ju tás mi ni mu ma 516
voks volt, de az on nan ki ma ra dó
legkevesbé tá mo ga tott je lölt is ös  sze gyûj -
tött 248 igent. Ak kor a tes tü let tag jai ma -
guk kö zül emel ték pajzs ra a pol gár mes -
tert. A „sza bá lyos ön kor mány za ti cik lus”
rend jé be il lesz ke dõ hely ha tó sá gi vá lasz -
tá son, 1998. ok tó ber 18-án is mét sza -
va zó ur na elé hív ták õket. Ez a vá lasz -
tá si gya ko ri ság is oka le het an nak, hogy
12 éve az ar ra jo go sul tak nak mind ös  -

sze 38 szá za lé ka sza va zott. Az sem len -
dí tett a vá lasz tói ked ven, hogy ak kor elõ -
ször köz vet le nül pol gár mes tert is vá lasz -
ha tott az al gyõi nép: 3 je lölt al kal mas -
sá gát mér le gel ve az el sõ hely re so rolt nak
1122, a bronz ér mes nek 185 vok sot jut -
tat va. Ke ve seb ben, 23-an je löl tet ték ma -
gu kat a 13 kép vi se lõi hely re. A leg több
sza va zat tal a 910, míg a leg ke ve seb bel
az 560 vok sot be söp rõ ke rült a tes tü let -
be. Nyolc éve min den má so dik al gyõi
sza va zott, négy éve a vá lasz tás ra jo go -
sul tak 46 szá za lé ka vett részt a kép vi se -
lõk és a pol gár mes ter ki vá lasz tá sá ban. 

A kí ná lat ra nem pa nasz kod hat nak
az al gyõ i ek: 2–4 pol gár mes ter nek je -
lent ke zõ és 23–38 kép vi se lõ ség re pá -
lyá zót ver se nyez tet het tek. A je löl tek po -
li ti kai irá nyult sá gát el ta kar ta a füg -
get len ség lep le, de 2002-ben meg tört
a jég: a 38 kép vi se lõ ség re je lent ke zõ
kö zött meg je lent az el sõ párt szö vet ség. 

Az ál lan dó ság jel lem zi Algyõt, mond -
hat nánk, ha a tes tü le ti név sort bön gész  -
szük. Az önál ló ság elõt ti sze ge di rész -
ön kor mány zat 11 tag ja kö zül 7 kép -
vi se lõ vé lett Algyõ önál ló ön kor mány -
za tá ban is. Az 1997-ben meg vá lasz -
tott pol gár mes ter, az el sõ ön kor mány -
zat ba de le gált 13 kép vi se lõ kö zül 8
má ig tag ja az ön kor mány zat nak. 

A fen ti szá mok tük ré ben, a tör vény -
mó do sí tá sok kö vet kez té ben tû nik föl az
ok tó ber 3-i vá lasz tás je len tõ sé ge. Algyõn
a ko ráb bi ak nál több, ös  sze sen 4 pol -
gár mes ter-je lölt kö zül 1, 30 kép vi se -
lõ ség re pá lyá zó kö zül a ko ráb bi nál ke -
ve sebb, csak 8 ön kor mány za ti tag le -
het be fu tó. Mi köz ben a köz sze rep lõk kö -
zül az ed di gi pol gár mes ter és több kép -
vi se lõ tá vo zik a köz élet bõl. Mi köz ben
a füg get le nek mel lett pár szö vet sé gi és
moz gal mi je löl tek is szí ne sí tik a ké pet.
Mi köz ben a meg vál to zott par la men ti
párt ará nyok és kor mány stí lus mi att új
já ték sza bá lyo kat ta nul ga tunk. E sok -
fé le vál to zó, re mé lem, min den ko ráb -
bi nál na gyobb ak ti vi tás ra ser ken ti az
al gyõi vá lasz tó kat. A nagy szá mú vok -
so ló, a kol lek tív böl cses ség le het ne, ked -
ves hú gom, a na vi gá ci ós esz köz a ré -
gi ós és or szá gos po li ti ka mág ne ses te -
ré ben szük sé ges irány tar tás hoz és irány -
vál tás hoz – Algyõ ér de ke sze rint.

Ölel nõ vé red: Ág nes 
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Algyõ na pi ün nep
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta sze re tet tel meg hív ja Önt és
ked ves csa lád ját, ba rá ta it 2010.
ok tó ber 1-jén, pén te ken az
ALGYÕ NAP JA al kal má ból ren -
de zett ün ne pi ese mé nyek re. 

10.00 óra: Ko szo rú zás Sü li And -
rás szü lõ há zá nál (Sü li And rás u.
16.). Mû sort ad nak az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la ta nu lói

11.00 óra: Ko szo rú zás a te me tõ ben

a hõ sök és a dísz pol gár ok sír ja i nál.
16.30 óra: Ki ál lí tás a né pi-ipar -

mû vé sze ti zsû ri zé sen dí ja zott al -
ko tá sok ból a Fa lu ház Ga lé ri á ban
(Bú vár u. 5.).

17.00 óra: Ün ne pi tes tü le ti ülés
a fa lu ház szín ház ter mé ben. Dr. Pi -
ri Jó zsef pol gár mes ter ün ne pi kö -
szön tõ je, ér té ke lé se az el múlt év -
rõl. Ki tün te té sek és dí jak át adá sa.

18.30 óra: Ün ne pi mû sor.

Ok tó ber 3.: ön kor mány za ti vá lasz tás
A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke a
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
és pol gár mes te rek ál ta lá nos vá -
lasz tá sát 2010. ok tó ber 3-ra (va -
sár nap) tûz te ki. A sza va zás 6.00
órá tól 19.00 órá ig tart.

A he lyi vá lasz tá si bi zott ság tag jai:
Bera Sán dor, Me zei Ist ván, Zombori
György (pót tag: Gregus Je nõ). A he -
lyi vá lasz tá si bi zott ság szék he lye:
6750, Algyõ, Kas tély kert ut ca 40. 

Az a vá lasz tó pol gár, aki 2010. jú -

ni us 16-ig tar tóz ko dá si he lyet lé te -
sí tett, iga zo lás sal tar tóz ko dá si he -
lyén sza vaz hat. Iga zo lást aján lott le -
vél ben szep tem ber 28-ig, sze mé lye -
sen vagy meg ha tal ma zott út ján ok -
tó ber 1-jén 16.00 órá ig le het kér ni
a la kó hely sze rint il le té kes jegy zõ tõl. 

Ok tó ber 3-át kö ve tõ en a vá lasz -
tá si ered mé nyek meg te kint he tõk a
www.algyo.hu, to váb bá a www.
valasztas.hu internetes ol da lon. 

He lyi Vá lasz tá si Iro da

Hír mon dó vá lasz tá si kü lön szám:
Be mu tat koz nak a je löl tek

Az Al gyõi Hír mon dó szep tem ber
15-én in gye nes vá lasz tá si kü lön szá -
mot je len tet meg. Így te szi le he tõ -
vé, hogy be mu tat koz za nak az ön -
kor mány za ti vá lasz tá son a nagy köz -
ség ben in du ló kép vi se lõ je löl tek, il -
let ve pol gár mes ter je löl tek. E vá -
lasz tá sok kal fog lal ko zó kü lön szá -
munk ban a kép vi se lõ ség re pá lyá zó
30 je lölt ne gyed-ne gyed ol dal nyi, a
pol gár mes ter sé gért ver seny zõ 4 je -
lölt fél-fél ol dal nyi ter je de lem ben
mu tat hat ja be ön ma gát, is mer tet -
he ti prog ram ját. Kö zöl jük a me -
gyei köz gyû lé si 5 lis tát is. Algyõn az
ok tó ber 3-i ön kor mány za ti vá lasz -
tá son 3 sza va zó la pot kap nak a vá -

lasz tás ra jo go sul tak. Az egyi ken a
4 pol gár mes ter-je lölt ne ve sze re -
pel; a má sik, az egyé ni lis tás te le -
pü lé si kép vi se lõ ké 30 ne vet tar tal -
maz; a har ma di kon a me gyei köz -
gyû lé si kép vi se lõ ket je lö lõ 5 szer -
ve zet ös  sze sen 71 je lölt jé nek ne ve
ol vas ha tó. Ér vé nye sen sza vaz ni a
pol gár mes ter-je löl tek kö zül 1; a
kép vi se lõ je löl tek kö zül 8 név; to -
váb bá a me gyei köz gyû lé si lis tát ál -
lí tó öt szer ve zet kö zül 1 el ne ve zé -
se mel let ti kör be tett, egy mást met -
szõ két vo nal lal (X vagy +) le het.
Az ön kor mány za ti vá lasz tás sal kap -
cso la tos to váb bi in for má ci ók: a
www.valasztas.hu hon la pon. 
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Szer ve zet fej lesz tés a köz ség há zán
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta si ke re sen pá lyá zott az Ál lam re -
form Ope ra tív Prog ram ke re té ben
meg hir de tett „ÁROP-1.A.2/A Pol -
gár mes te ri Hi va ta lok szer ve zet fej -
lesz té se” tár gyú pá lyá za ti fel hí vás -
ra. A köz be szer zé si el já rás so rán
nyer tes cég a Creanova Szer ve zet-
és Ve ze tés fej lesz té si Ta nács adó Kft.
lett, aki 2009. szep tem ber 7-én
kezd te meg a pro jekt meg va ló sí -
tá sát. A kép zé se ken, tré nin ge ken
ös  sze sen 45 fõ vett részt. Nem csak
a köz szfé ra dol go zói, ha nem a he -
lyi ci vil szer ve ze tek, vál lal ko zá sok
kép vi se lõi is meg hí vást kap tak egy-
egy, õket érin tõ té ma kör fel dol -
go zá sá ra. A meg va ló sí tott pro jekt
há rom fõ te rü le tet ölelt fel: a dön -
té si me cha niz mus kor sze rû sí té sét,

a költ ség ve té si gaz dál ko dás ered -
mé nyes sé gé nek ja ví tá sát és a part -
ner ség erõ sí té sét. E fõ te rü le te ken
be lül 15 rész te rü let fel dol go zá sa
va ló sult meg a 10 hó nap alatt. A
kép zé se ken és tré nin ge ken a pol -
gár mes te ri hi va tal dol go zói, szer -
ve ze te i nek in téz mény ve ze tõi és
kép vi se lõi, va la mint a he lyi vál lal -
ko zó és ci vil szfé ra kép vi se lõi em -
ber is me ret, kom mu ni ká ció és kap -
cso lat épí tés té ma kör ében mé lyít -
het ték el is me re te i ket. A pro jekt
ke re té ben ri por tok, fel mé ré sek ké -
szül tek, meg tör tént a szer ve zet át -
vi lá gí tá sa, a súly pon ti prob lé mák
di ag nosz ti zá lá sa. Ezek re ala poz va
ké szül tek el a kü lön bö zõ ta nul má -
nyok, ja vas la tok, ké zi köny vek a
szer ve zet ha té ko nyabb mû kö dé sé -

re, mû köd te té sé re vo nat ko zó an.
Az Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za tát és in téz mé nye it át fo gó szer -
ve zet fej lesz tés idén jú ni us 30-án
fe je zõ dött be.

A pro jekt meg va ló sí tá sá val a kö -
vet ke zõ ered mé nye ket ér tük el:
ja vult az in for má ció áram lás a szer -
ve ze ten be lül; ha té ko nyabb lett az
in for má ció áram lást a te le pü lés la -
kos sá ga és a pol gár mes te ri hi va -
tal kö zött, ami ja vít ja a köz szol -
gál ta tás ok mi nõ sé gét; ja vult a gaz -
da sá gi fel té te lek elem zé se; erõ sö -
dött a táv la ti gon dol ko dás ké pes -
sé ge, a stra té gi ai szem lé let be épült
a dön té si fo lya ma tok ba, a komp -
lex fej lesz té si prog ram ál tal nö -
ve ke dett az ál lam pol gár köz pon -
tú ság; erõ sö dött a pro jekt szem -

lé let; be épült az egyes te vé keny -
sé gek fenn tart ha tó sá gá nak fon -
tos sá ga a szer ve ze ti kul tú rá ba; a ci -
vil szer ve ze tek tel je sebb kö rû en
be vo nás ra ke rül tek a ter ve zé si és
meg va ló sí tá si fo lya ma tok ba.

A pro jekt tá mo ga tó ja a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség (1077 Bu da -
pest, Wes se lé nyi u. 20-22.), a vég re -
haj tás ban köz re mû kö dõ szer ve zet a
VÁTI Nonprofit Kft FPÜ-ÁROP-
EKOP Igaz ga tó sá ga (1016 Bu da -
pest, Gel lért hegy u. 30-32.) volt.

Szûcsné Csépe Má ria
pá lyá za ti re fe rens

Pro jekt a kom pe ten cia ala pú ok ta tás ról
Le zá rult idén au gusz tus 31-ével a
„Kom pe ten cia ala pú ok ta tás fej -
lesz té se Algyõn” cí mû pá lyá zat,
me lyet Algyõ Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta nyúj tott be. Pro jekt cél
volt, hogy a 2006 szep tem be ré -
ben meg kez dett kom pe ten cia ala -
pú ok ta tást újabb kom pe ten cia te -
rü le tek be ve ze té sé vel tud ják majd
szí ne sí te ni az al gyõi köz ok ta tá si
in téz mé nyek. A kom pe ten cia ala -
pú ok ta tás ré vén pe da gó gu sa ink
a gyer me kek nek olyan hasz nál ha -
tó tu dást ad nak, ame lye ket ta pasz -
ta la ti úton sze rez nek meg, és ezt
a meg szer zett tu dást az élet kü -
lön bö zõ te rü le te in, élet hely ze tek -
ben al kal maz ni is tud ják. 

A pro jekt vég re haj tá sá ban az
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la és a Szi vár -
vány Óvo da vet tek részt. 

Az ál ta lá nos is ko lá ban a prog -
ram cél ja volt a ha té kony ta nu ló-
meg is me ré si tech ni kák be ve ze té -
se, szé les kö rû és sze mély re sza -
bott kész ség- és ké pes ség fej lesz -
tés, a já té kos is me ret szer zés, él -
mény nyúj tás, a har mo ni kus sze -
mé lyi ség fej lesz té se, egész sé ges
élet mód ra és ha gyo mány tisz te let -
re ne ve lés. A pá lyá zat le he tõ sé get
biz to sí tott er dei is ko la, mú ze um-
és zoopedagógiai fog lal ko zá sok,
va la mint a pe da gó gi ai prog ram -
ban sze rep lõ kön kí vül egy-egy
újabb té ma hét és pro jekt hó nap
be ve ze té sé nek tá mo ga tá sá ra. A
tan tes tü let tag jai részt vet tek az
IPR al kal ma zá sát tá mo ga tó tan -
tes tü le ti mód szer ta ni kép zés ben,
par lag fû-kép zés ben, a pá lyá zat ba
be vont pe da gó gu sok pe dig 150-
210 óra to vább kép zés be kap cso -

lód tak be, mun ká ju kat szak ta nács -
adók se gí tet ték. A tan év vé gé re
há rom in téz mé nyi in no vá ció ké -
szült, ame lyek meg ta lál ha tók az
is ko la hon lap ján. 

Az is ko lá ban a 2009/2010-es tan -
év ben a pá lyá zat ban az aláb bi osz -
tá lyok és pe da gó gu sok vet tek részt:
Ficsórné Ré ti Eme se – ide gen nyelv:
an gol – 5. a osz tály, Janek Er zsé bet
– ide gen nyelv: an gol – 4. a osz -
tály, Leléné Gonda Irén – élet pá lya
épí tés – nap kö zi V. cso port, Nagyné
Sza bó And rea – ide gen nyelv: né -
met – 5. b osz tály, Pallagi An na –
élet pá lya-épí tés – nap kö zi I. cso -
port, Tóthné Mol nár Ágo ta – ma te -
ma ti ka – 2. b osz tály, Újváriné
Lõrincz Tün de – szö veg ér tés-szö -
veg al ko tás – 7. b osz tály, Sza bó Le -
o nó ra – szak mai ve ze tõ.

A prog ram ke re té ben be ve zet -
ték a tan tárgy töm bö sí tett ok ta tást:
Nagyné Sza bó And rea – ide gen
nyelv: né met – 5. b osz tály,
Újváriné Lõrincz Tün de – ma gyar
nyelv és iro da lom – 7. b osz tály.

Meg szer vez ték a mû velt ség te rü -
let tan tár gyi bon tás nél kü li ok ta -
tást is: Ficsórné Ré ti Eme se – ide gen
nyelv: an gol – 5. a osz tály, Nagyné
Sza bó And rea – ide gen nyelv: né met
– 5. b osz tály, Újváriné Lõrincz Tün -
de – ma gyar nyelv és iro da lom tan -
tárgy ke re té ben szö veg ér tés-szö -
veg al ko tás – 7. b osz tály.

Az óvo dá ban a szin tén 2006-
ban meg kez dett kom pe ten cia ala -
pú óvo dai ne ve lés gaz da gít ja a
gyer me kek óvo dai éle tét, vál to za -
tos, sok ol da lú fej lõ dést biz to sít
szá muk ra. Az óvó nõk olyan kom -
pe ten ci á kat, is me re te ket, ké pes -

sé ge ket fej lesz te nek, ame lyek se -
gí tik az al kal maz ko dást, ér vé nye -
sü lést a fel gyor sult vi lá gunk ban.
Cél a kom pe ten cia ala pú óvo dai
ne ve lés al kal ma zá sá val az is me re -
tek be ágya zott ké pes ség fej lesz tés,
dif fe ren ci á lás, a gyer mek meg is -
me ré se, fej lõ dé sé nek nyo mon kö -
ve té se.

A TÁMOP 3.1.4 pro jekt kap -
csán az al gyõi Szi vár vány Óvo dá -
ban meg va ló sult fel ada tok:

1. Ne ve lõ tes tü le ti fel ké szí tõ nap
a pro jekt in dí tá sa kor – A pá lyá za -
ti in no vá ció cél ja it és esz köz rend -
sze rét, a pro jekt szak mai te vé keny -
sé ge it át te kin tõ, tu da to sí tó szak -
mai nap a pe da gó gus tes tü let egé -
sze és az óvo da hasz ná lók kép vi se -
lõi szá má ra. Cél ja, hogy a prog -
ram kez de té tõl a pe da gó gus kö -
zös ség egé sze és az óvo da hasz ná -
lók tisz tá ban le gye nek a fej lesz tés
cél ja i val, irá nya i val, a ter ve zett te -
vé keny sé gek kel, a ve ze tõi el kö te -
le zett ség gel.

2. He lyi ne ve lé si prog ram mó -
do sí tá sa – A he lyi ne ve lé si prog -
ram fej lesz té se a kom pe ten cia ala -
pú óvo dai ne ve lés mód szer ta ni el -
já rá sok adap tá ci ó já hoz.

3. Jó gya kor la tok át vé te le, adap -
tá ci ó ja, há ló za ti ta nu lás – Az in -
téz mé nyek kö zöt ti ho ri zon tá lis ta -
nu lás elõ se gí té sé re, a ter ve zett fej -
lesz té sek hez il lesz ke dõ, már ki fej -
lesz tett és ki pró bált „jó gya kor la -
tok” meg is me ré se és adap tá ci ó ja.
Cél ja, hogy a pe da gó gu sok egy -
más tól ta nul ják meg a pe da gó gi -
ai gya kor la tuk ban be vált szak mai
esz köz rend szer adap tá ci ó ját az in -
téz mény he lyi sa já tos sá ga i nak

meg fe le lõ en. Két „jó gya kor lat”
meg vá sár lá sá ra ke rült sor, me lyek
azo kat a pe da gó gi ai igé nyün ket
szol gál ták, me lyek a si ke re sebb,
ha té ko nyabb mód szer ta ni meg -
úju lá sun kat se gí tet te.

4. Az óvo da pe da gó gu sok fej -
lesz té si, in no vá ci ós te vé keny sé ge
– Az in téz mény pe da gó gu sai, pe -
da gó gus cso port ja ál tal, egy-egy
konk rét mód szer, esz köz, el já rás
ki fej lesz té se, a ké pes ség fej lesz tés
esz köz tá rá nak lét re ho zá sa.

Há rom önál ló fej lesz té si in no -
vá ci ós te vé keny ség va ló sult meg,
me lyek a kö vet ke zõk:

Óvo dai fej lesz tõ prog ra mot dol -
go zott ki Sár kány Éva óvo da pe da -
gó gus Agy kont roll cím mel,

Óvo da-is ko la át me net prog ram -
ját ké szí tet te el Bakosné Szöllõsi Ág -
nes óvo da pe da gó gus,

In te rak tív táb la al kal ma zá sa a
fej lesz tõ mun ká ban, Kovácsné Bu -
dai Éva fej lesz tõ pe da gó gus dol -
goz ta ki.

Az óvo dá ban a 2009/2010-es ne -
ve lé si év ben a pá lyá zat ban az aláb -
bi cso por tok és óvo da pe da gó gu sok
vet tek részt: Bakosné Szöllõsi Ág nes
– Ma ci cso port – 26 fõ, 6-7 éves;
Sár kány Éva – Nap ra for gó cso port
– 21 fõ, 4-5 éves; Ozsváth Lászlóné
– óvo da ve ze tõ; Kovácsné Bu dai Éva
– fej lesz tõ pe da gó gus; Gö rög An na -
má ria – szak mai ve ze tõ

Szûcsné Csépe Má ria 
pá lyá za ti re fe rens
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Kö szön ve bú csú zik 
Algyõ pol gár mes te re

Húsz éve ke rült a köz élet be dr.
Pi ri Jó zsef. A rend szer vál to zás kor
a fa lu szü löt te ként a sze ge di köz -
gyû lés ben te le pü lés ré szi kép vi se -
lõ nek küld ték Algyõ pol gá rai,
majd az önál ló vá lett nagy köz ség
el sõ szá mú pol gá ra ként irá nyí tot -
ta a hely ha tó ság mun ká ját. Dr. Pi -
ri Jó zsef az al gyõi ön kor mány zat
ed di gi tel je sít mé nyét több

fórumon– leg utóbb la punk áp ri -
lis szá má ban – ér té kel te, és ös  sze -
gez te – pél dá ul a múlt ha vi Hír -
mon dó ban – a te le pü lés jö võ jé vel
kap cso la tos meg lá tá sa it is. Most
kö szön ve bú csú zik. 

– Bi zal mat kap tam az al gyõ i ek -
tõl, hogy a sze ge di köz gyû lés ben
kép vi sel jem õket. Majd a négy -
éven te meg úju ló cik lu sok ban új -
ból és új ból új ra vá laszt va ve zet -
het tem az önál ló, szu ve rén al gyõi
ön kor mány za tot. Mind ez je len tõs
mun ka volt, de – min dig is hang -
sú lyoz tam –: nem egy sze mé lyi tel -
je sít mény ez, ha nem egy jól mû -
kö dõ, a fa lu ért dol go zó kép vi se -
lõ-tes tü let ered mé nye. Algyõ a vá -
lasz tó pol gár ok tár sa dal ma sí tott
tö me gé nek kez de mé nye zé sé re, ve -
lük va ló együtt mû kö dés ben fej lõ -
dött – von mér le get dr. Pi ri Jó zsef.
– Eh hez az kel lett, hogy akik
Algyõt fon tos nak érez ték – mind -

egy, hogy itt szü let tek vagy más -
hol –, együtt mû köd tek: kez de mé -
nyez tek és el is mer tek, vagy ép pen
kri ti zál tak meg fo gal maz va el len -
vé le mé nyü ket. Má ra Algyõ te kin -
té lyes te le pü lés, önál ló ar cu lat tal
ren del ke zik a kis tér ség ben, a me -
gyé ben, de or szá gos vi szony lat ban
is. El is me rik nagy köz sé günk azon
sa já tos sá gát, hogy a dél-Aldöldön
szin te egye dü li ipa ri kon cent rá -
tum mal ren del ke zõ adott sá gát jól
hasz no sít ja. A fo lya mat ban lé võ
be ru há zá sok, fej lesz té sek – me -
lyek dön tõ en Eu ró pai Uni ós tá -
mo ga tás ból va ló sul nak meg, sa ját
for rás sal ki egé szít ve – to vább eme -
lik Algyõ presz tí zsét. Kö szö nöm
Algyõ köz ség la kó i nak, hogy a szü -
lõ fa lum épí té sé ben ilyen je len tõs
mér ték ben vol tak a se gít sé gem re!
Kö szö nöm, hogy se gít het tem en -
nek a te le pü lé si mun ká nak az
elvégzésében…

– A jö võ? A jö võ nem szól hat
más ról csak a te le pü lés to váb bi
fej lõ dé sé rõl – néz elõ re a te le pü -
lé si tiszt sé ge i rõl le kö szö nõ pol gár -
mes ter. – Egy sze rû vá lasz tó pol -
gár ként is se gí te ni, tá mo gat ni sze -
ret ném ezt a mun kát. Ezért is vál -
lal tam el 8 év me gyei köz gyû lé si
kép vi se lõi mun kát kö ve tõ en, hogy
is mét je löl je nek. A me gye gyû lés -
ben az el sõ négy év ben füg get len -
ként, a má so dik cik lus ban az
MSZP frak ci ó já ban dol goz tam. E
párt lis tá ján most – Ma kó, Szen -
tes és Csong rád pol gár mes te re
után – a ne gye dik va gyok a név -
sor ban. Ez jó esélyt ad ar ra, hogy
foly tat has sam a me gyei kép vi se -
lõi mun kát. Az al gyõ i ek tá mo ga -
tó vok sa i ban is re mény ked ve úgy
lá tom, köz sé günk olyan ki vé te le -
zett hely zet be ke rül het, mint
egyet len má sik te le pü lés sem: ve -
lem együtt két kép vi se lõ je is le -
het a 20 fõs me gye gyû lés ben. Ezért
is kö szö net – Algyõnek.

A. H.

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

Szep tem ber 8., szep tem ber 22.:
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter;

szep tem ber 1., szep tem ber 15.,
szep tem ber 29.:  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,
te le fon szám: 62/517-517, ph@
algyo.hu,  www.algyo.hu 

Ön kor mány za ti ösz tön díj felsõiskolásoknak
Is mét csat la ko zik Algyõ a Bursa
Hungarica el ne ve zé sû, a fel sõ ok -
ta tá si intézmnyekben ta nu ló fi a ta -
lok szá má ra ki írt ön kor mány za ti
ösz tön díj pá lyá zat hoz. A 2011. évi
for du ló já nak ha tár idõ it köt jük cso -
kor ba.

Ál ta lá nos in for má ci ók:
1. a te le pü lé si ön kor mány zat

csat la ko zá si nyi lat ko za tát 2010.
szep tem ber 30-ig jut tat ja el az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re;

2. a www.bursa.hu  internetes ol -
da lon ok tó ber 6-ig az OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõ nyil vá nos ság ra hoz za
a csat la ko zott te le pü lé sek lis tá ját;

3. a pá lyá za tok ki írá sá nak ha tár -
ide je ok tó ber 1.; 

4. a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak
ha tár ide je ok tó ber 29.; 

5. a pá lyá za tok el bí rá lá si ha tár -
ide je a te le pü lé si ön kor mány zat -
ok nál 2010. no vem ber 23.

Fel hív juk tisz telt ügy fe le ink fi -
gyel mét, hogy a pá lyá za ti ki írás -
ról és egyéb rész le tek rõl az ok tó -
be ri hír mon dó ban va la mint a és
a www.bursa.hu és a www.algyo.hu
internetes oldalon bõvebben
tájékozódhatnak.

dr. Var ga Il di kó jegy zõ

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

Algyõ Nagy köz ség te rü le tén szol -
gá la tot el lá tó kör ze ti meg bí zot tak
ne ve és el ér he tõ sé ge: 
Hor váth Zol tán r.ftõrm.: 
+36-20/209-5318

Tóth Gá bor r.ftõrm.: 
+36-20/209-5319
Ma gyar Bé la r.õrm: 
06-62/262-400/15-10 mel lék,
20/852-0673.

Kérdez: az olvasó
„Tisz telt Szer kesz tõ ség!

A Nyír fa ut ca 25. szá mú ház ban
la kom. Ut cánk út bur ko la ta a nul -
lá val egyen lõ. Csa pa dé kos idõ ben
a po cso lyá kat szin te le he tet len ki -
ke rül ni.

2008-ban te le fo nál tam el sõ al -
ka lom mal a Pol gár mes te ri Hi va -
tal il le té ke sé nek. Kö zöl te ve lem,
hogy a kör nyék ut cá i nak út bur -
ko la ti mun ká la tai a 2009-es év
kon cep ci ó já nak ré szét ké pe zik,
ám sem mi nem tör tént. 2010.
már ci us 3-án is mét te le fo nál tam a
Tisz telt Hi va tal ba; per sze sem mit
nem tud tak mon da ni. Mind ezek -
nek mi le het az oka? 2006-ban
mi ért tud ták meg épí te ni pl. a Gé -
za ut ca és a töb bi al gyõi köz te rü -
let bur ko la tát? Tel je sen el ha nya -
gol ták a mi kör nyé kün ket. Sem -
mit nem fo ga dok el ma gya rá zat -
ként, csak az iga zat. 

Gra tu lá lok a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ta ta ro zá sá hoz és a Bú vár ut -
cai dísz kút hoz.

Tisz te let tel: Ter hes Gá bor”

VÁ LA SZOL: A POL GÁR MES TER
Tu cat nyi ut cá val együtt a Nyír fa
ut ca is sze re pel azok kö zött az ut -
cák kö zött, me lyek bur ko la tá nak
fej lesz té sé re pá lyá za tot nyúj tot -
tunk be – vá la szol ol va sónk, Ter -
hes Gá bor fel ve té sé re dr. Pi ri Jó zsef

pol gár mes ter. Egy elõ re nem nyer -
tünk eze ken a pá lyá za to kon, de a
mun ka in dí tá sá hoz szük sé ges ter -
vez te tés költ sé gét sa ját erõ bõl ki -
fi zet tük. 

Algyõ önál ló vá vá lá sa kor a te le -
pü lés egész te rü le tén el sõ lé pés -
ként a csa tor ná zást kel lett el vé -
gez tet nünk, majd a szi lárd bur ko -
lat elõ ké szí té sé hez ala po zást kap -
tak az utak. Ezek egy ré szét, jó részt
pá lyá za ti for rás ból, si ke rült asz -
falt ré teg gel is el lát ni. A Nyír fa ut -
ca kör nyé kén több he lyen még
csak az úgy ne ve zett bi tu me nes
per me te zést tud tuk el vé gez ni.
Ezért e he lye ken – kü lö nö sen, ha
ne héz te her au tók, mun ka gé pek
is rá haj ta nak e gyen gébb fe lü let -
re, mint pél dá ul a Nyír fa ut cá ban,
ak kor – kön  nyen ki ala kul nak a ká -
tyúk. Ám sa ját erõ bõl, leg utóbb
épp idén ta vas  szal el vé gez tet jük
a ká tyú zást, hogy jár ha tó ak le gye -
nek a Nyír fa, a Be rek ut cá hoz ha -
son ló ál la po tú utak – a pá lyá za ti
si ke rig. Mert új ra és új ra pá lyá -
zunk a bel te rü le ti ut cák bur ko la -
tá nak fej lesz té sé re, s vár ha tó an a
kö vet ke zõ ön kor mány zat is foly -
tat ja az ed di gi mun kát. Má ra el -
mond hat juk: min den al gyõi ut ca
szi lárd bur ko la tú, re mél jük, ha -
ma ro san azt is ki je lent he tik a te -
le pü lés ve ze tõi, hogy Algyõn min -
den út est asz falt bur ko la tú!

dr. Pi ri Jó zsef  polgármester
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Meg szé pült a Szi vár vány Óvo da
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta si ke re sen pá lyá zott a köz in -
téz mé nyek aka dály men te sí té sé re
ki írt DAOP-4.3.1-09-2009-0031
pá lyá za ton. Eb bõl az ös  szeg bõl
szé pült meg óvo dánk. A mun ka
ide je alatt az óvo dai élet za var ta -
lan, mû kö dé se ér de ké ben több -
ször át szer vez tük „meg szo kott éle -
tün ket”. 

El sõ ütem ben az „új épü let” fo -
lyo só já ra új bur ko lat ke rült, majd
a gyer mek mos dók át ala kí tá sát,
és a cso port szo bák aj ta já nak cse -
ré jét vé gez ték el. A má so dik ütem -
ben a „ré gi épü let” fel újí tá sa tör -
tént. Szép, kor sze rû vi zes blok kot
ala kí tot tak ki. A bel sõ mun ká la tok -
kal pár hu za mo san tör tént a lép -
csõ át ala kí tá sa, aka dály men tes fel -
já ró meg épí té se. Az in téz mény -
ben az aka dály men te sí tés ré sze -

ként, a hely sé gek meg ne ve zé sét
Brei írás sal is ki ír ták.

Bõ vült a ját szó ud var te rü le te is,
mely re szép viacolor bur ko lat ke -
rült. 

Meg szé pült az óvo da a gyer me -
kek és a fel nõt tek öröm mel ve het -
ték bir tok ba szep tem ber el se jén. 

Bai Istvánné óvo da pe da gó gus

A di á kok biz ton sá gá ért 
Az egye dül (is) köz le ke dõ el sõ osz tá -
lyo sok ese té ben hasz nos ki je löl ni a
leg biz ton sá go sabb út vo na la kat, azo -
kat - a le het sé ges ve szély for rá so kat
meg be szél ve - még az is ko la kez dés
elõtt több ször is ér de mes vé gig jár ni
a ki csik kel. A leg gyak rab ban elõ for -
du ló prob lé ma gya lo go sok ese té ben
az út tes ten va ló sza bály ta lan át ke lés,
a kö rül te kin tés nél kü li út test re lé pés,
ke rék pá ros ok nál a sza bály ta lan irány -
vál toz ta tás, ka nya ro dás, ezek re a bal -
ese tek el ke rü lé se ér de ké ben a jár -
mû ve ze tõk nek is szá mí ta ni uk kell. 

Fel kell hív ni a di á kok fi gyel mét ar -
ra is, hogy ér té kes tár gyat (pél dá ul
drá ga mo bil te le font, iPodot, fény ké -
pe zõ gé pet) a lo pá sok el ke rü lé se ér -
de ké ben ne vi gye nek ma guk kal az is -
ko lá ba. 

Ut cán, tö meg köz le ke dé si esz kö zö -
kön fi gyel je nek a tás ká juk ra, zseb be
vagy há ti zsák kül sõ re ke szé be ne te -
gye nek te le font, pénzt, iga zol vá nyo -
kat. Azo kat biz ton sá gos he lyen (pél -
dá ul tás ka akár kü lön is zá ró dó bel -
sõ re ke szé ben) tart sák. 

Amen  nyi ben va la ki nek ká bí tó szert,
szá má ra is me ret len ere de tû, ala kú,
for má jú tab let tát, port vagy gya nús
édes sé get aján la nak ki pró bá lás ra, azt
ne fo gad ja el, és ha la dék ta la nul szól -
jon az eset rõl egy is me rõs fel nõtt nek
– ne ve lõ nek, szü lõ nek. 

Fon tos, hogy a di á kok is mer jék
azo kat a te le fon szá mo kat, ame lye -
ken ke resz tül se gít sé get kér het nek:
a rend õr ség a 107-es, a men tõk a 104-
es, a tûz ol tók a 105-ös, a köz pon ti se gély -
hí vó a 112-es szá mon ér he tõ el. A Csong -
rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn meg elõ zé si Osz tá lya ál tal ké szí -

tett, és az is ko lák ban, kü lön bö zõ ren -
dez vé nye ken a tan év kez dés ide jén is
ter jesz tett Bár ka kár tyák ép pen eb -
bõl a cél ból ké szül tek. Emel lett kü -
lön bö zõ sa ját ter ve zé sû szó ró anya go -
kat (könyv jel zõk, mat ri cák, tá jé koz -
ta tó ki ad vány ok...) ál lí tot tunk ös  sze a
di á kok nak, me lyek  se gí tik a ve szély -
hely ze tek el ke rü lé sét, a sér tet té vá lás
meg elõ zé sét, a jog kö ve tõ ma ga tar -
tás kul tú rá já nak ki ala kí tá sát, az erõ -
szak men tes el há rí tá si mód sze rek al -
kal ma zá sát. 

Eze ket a cé lo kat szol gál ja az is,
hogy a 2010-2011-es tan év ben újabb
hely szí ne ken lesz õ si ke res „1másért
- lé pés rõl lé pés re a biz ton sá gért” cí -
mû ván dor ki ál lí tá sunk.  A tár lat tal
vi zu á lis ka land ra sze ret nénk hív ni a
fi a ta lo kat a „Szol gá lunk és Vé dünk”,
ál ta lá nos bûn meg elõ zés, if jú ság- és
ál do zat vé de lem, va gyon vé de lem, biz -
ton sá gos internet-használat, le gá lis
és il le gá lis dro gok, köz le ke dés- és víz -
biz ton ság, kör nye zet vé de lem és esély -
egyen lõ ség té ma kö rö kön ke resz tül.

Amen  nyi ben a me gye ok ta tá si in -
téz mé nyei sze ret nék meg is mer ni, ki -
ál lí ta ni a pa ra vá no kat, úgy ar ra az
elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en le he -
tõ ség van. A prog ram meg is me ré sét
se gí ti a  www.police.hu /csongrad
(bûnõzés) ol dal fel ke re sé se. (To váb -
bi in for má ció a (62/562-410-es te le -
fon szá mon dr. Mózesné Toronykõy
Már ta rend õr õr nagy, bûn meg elõ -
zé si osz tály ve ze tõ tõl kér he tõ.)

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.

Mi énk volt a tér!
A Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let ál -
tal meg hir de tett I. tér fog la ló ka val ká -
don nap sü tés ben in dult a mû sor az
Al gyõi Szõ ke Ti sza Nyug dí jas klub ze -
nés, ver ses ös  sze ál lí tá sá val, ez után
Gonda Jós ka bá csi csalt elõ nép sze rû
dal la mo kat har mo ni ká ján, majd a
Toll for ga tók tag ja, Far kas Sándorné
ad ta elõ sa ját ver sét.  A Parlandó Ének -
együt tes hoz ta a szo kott for má ját, az
is mert és nép sze rû me ló di á kat taps -
sal há lál ta meg a kö zön ség. Egé szen
más stí lus ban nyúj tott ma ra dan dó él -
ményt Pa ta ki And rea, ki mí ves fa gott
szó ló já val ör ven dez tet te meg a hall -
ga tó sá got. Ezek után a Rit mus Tánc-
és Fitnesz Stú dió tán cos lá nyai ad tak
íze lí tõt tu dá suk ból, majd a lí ra és a pró -
za vet te át a dal la mok he lyét.

Mind nyá junk ked ven ce, A Kis her -
ceg cí mû re gény bõl ol vas ta fel egy
ked ves rész le tét Sándorné Kor má nyos
Ilo na, a toll for ga tók tag ja. Belovainé

Ba kos Eri ka sa ját ver sét mond ta el,
majd Szil ágyi P. Ka ta lin ad ta elõ rö -
vid, hu mo ros írá sát. A Belovainé –
Szil ágyi „szkeccsduett” (rö vid, hu mo -
ros írás) a szõr be ül te tés rõl szólt.
Sermann Jó zsef egy Romhányi vers sel
ne ve te tett meg min ket. Gá li Zsolt sa -
ját ver sét ad ta elõ dal ba kom po nál -
va, Fá ba, vers be zárt tit kok cím mel.

Ba kos Jó zsef,a Parlando Ének együt -
tes tag ja har mo ni ka szó ló val ki csi Pá -
rizst va rá zsolt a tér re, majd a fi ná lé -
ban a Tálent Te het ség ku ta tó Ének -
stú dió fi a tal te het sé gei te rem tet tek
iga zi ka val kád han gu la tot.

Sze ret nénk meg kö szön ni min den -
ki nek, aki mun ká já val hoz zá já rult,
hogy mi énk le he tett a tér, ak kor és
ott, és nem utol só sor ban Mé ne si
Lajosné Jusztikának, aki össze fog ta,
meg szer vez te ezt a mind an  nyi unk
szá má ra üdí tõ, nyár vé gi dél utánt.

szpk

Zöld kár tyás-zöld le ve les ju ta lom út 
a jász be ré nyi ál lat kert be

Az al gyõi is ko la 74 ta nu ló ja jú ni -
us 15-én a már ha gyo mán  nyá vált
év vé gi ju ta lom ki rán du lá son vett
részt. Min den osz tály ból a leg több
zöld kár tyát gyûj tõ ta nu ló utaz ha -
tott el, osz tá lyon ként 3-3 fõ. Az
osz tály kö zös sé gek is ver se nyez tek,
õk zöld le ve le ket kap tak. Ezt a ver -
senyt a 4.a és az 5.b osz tály nyer -
te. A ki rán du lók mind egyi ke ér -
dek lõ dés sel vár ta a prog ra mot. Az
ál lat kert ben az ide gen ve ze tés so -
rán szá mos új in for má ci ót kap -
tunk az ál lat kert la kó i nak fej lõ dé -
sé rõl, táp lál ko zá si szo ká sa i ról, élet -
mód já ról. Ámu lat tal néz te min -
den ki a fél órán ként lát vány ete té -
se ket, sõt a di á kok is etet het ték a

bar na med vét, a pe li kánt, a kor -
mo ránt, a mo só med vét, a szar va -
so kat, a kecs ké ket. A gye re kek
olyan ál lat fa jo kat is fel fe dez tek,
ame lyek más ál lat kert ben nem lát -
ha tók. Nagy szen zá ció volt a négy
na pos õzi ke, a kaj mán, az óri ás -
kí gyó, va la mint a maj mok já té kos
vi sel ke dé se. Az uta zás is vi dám
han gu lat ban telt és min den ki gaz -
dag él mé nyek kel tért ha za. Óri á -
si do log nak tar juk, hogy is ko lánk -
ból ilyen sok ta nu ló ve he tett részt
ezen az in gye nes, szín vo na las ju -
ta lom úton. 

Malustyik Mihályné 
és Nagyné Sza bó And rea

osz tály fõ nö kök
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Lá to ga tás Hebertsfeldenben Vi seg rá di ka land tú ra
Az al gyõi Bor bá la Für dõ elõ li in -
du lást sok vá ra ko zás, ter vez ge tés,
mér le ge lés, fon tol ga tás, se gít ség és
jó szán dék elõz te meg. Kö szö net
a tá mo ga tó ink nak a se gít sé gért:

az Algyõ Spotjáért Köz ala pít vány -
nak, az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la
Ala pít vá nyá nak, az Al gyõi Ál ta lá -
nos Is ko lá nak és a szü lõk nek.

A „csi pet” csa pa tun kat al sós gye -
re kek bõl vá lasz tot tam, éves sport -
mun ká juk alap ján. Au gusz tus 16-
19. kö zött Vi seg rád ra szer vez tem
a sport tá bort, ame lyen egy iz gal -
mas ka land tú rá ban volt ré sze 21
di á kunk nak és kí sé rõ im nek,
Magosi Krisz ti ná nak, Sü li Zsu zsan -
nánk és Jaksa Zol tán nak.

A tá bor nak nagy ki hí vá sa a
Dömös – Rám sza ka dék – Luk ács
árok tú ra volt már az el sõ nap, ro -
man ti kus, víz esés sel tar kí tott, szur -
dok völ gyé vel. Az esõ meg aka dá -
lyoz ta a fel sõ sza kasz meg má szá -
sát, de né gyen a csa pat ból be bi -
zo nyí tot tuk: vé gig meg mász va, bõ -
rig áz va iga zi a ka land. Es te ar ra
is rá esz mél tünk, hogy a pa tak mel -
lett van csak tér erõ, így más nap
már itt vár tuk a szü lõk hí vá sát. A
pa tak es tén ként meg telt gu mi csiz -
más „épí tõk kel, mér nö kök kel”,
akik a part ról irá nyí tot ták a gát -
épí tést. Szál lás he lyünk nek az Apát -
kú ti-völgy ben ta lál ha tó Du na ka -
nyar Er dei Is ko lát vá lasz tot tuk,
mely nek gyö nyö rû épü le te az er -
dõ be be le si mult. A tor na te rem -
ben alud tunk, szi va cso kon. Ki tar -
tó esõ nem volt, így csak es tén -
ként hó dol tunk a ter mi já té kok -
nak. Min den reg gel gim nasz ti ká -
val és fu tás sal han gol tuk iz ma in -
kat a he gyek hez. Az er dei úton
pa tak mo ra ja, fák ol tal ma alatt ha -
lad va, hegy nek föl és le vál to za tos

te re pen edzet tünk. Itt min den
moz gás ra ösz tön zõ. Nap ja ink
edzés sel, tú rá zás sal, já ték kal re -
pült. Meg mász tuk a Vi seg rá di-
hegy ség vad re gé nyes ös vé nye it.

Fel leg vár és a Pa lo ta fa lai kö zött
tár lat ve ze tõk, mú ze um pe da gó gu -
sok fog lal ko zá sai já té kos for má -
ban tet ték ért he tõ vé a táj tör té -
nel mi je len tõ sé gét. Meg cso dál -
tunk egy ha gyo mány õr zõ be mu -
ta tót is, ahol kor hû ru hák ban,
fegy ver zet ben elénk tá rult az ak -
ko ri ud va ri élet; és még az
íjászkodást is ki pró bál tuk. Az utol -
só nap ko ro ná ja a ter mé szet is me -
re ti szak ve ze tõnk, Szentendrey Gé -
za (az it te ni is ko la el sõ igaz ga tó -
ja) ka land tú rá ja volt. Itt is me re tet
kap tunk a kör nyék, nö vé nye i rõl,
ál la ta i ról (ma dár be fo gás, gyû rû -
zés), kõ ze té rõl. Ez a Fü vész ker ti sé -
ta kár pó tol ta csa pa tun kat a Rám-
sza ka dék fel sõ sza ka szá nak ki ma -
ra dá sá ért egy szép sé ges szur dok
meg má szá sá val. Él mé nyek kel gaz -
da god va, vár juk a kö vet ke zõ sport -
tá bort. 

Jö võ re ugyan itt!
Var ga Ág nes test ne ve lõ, 

a tá bor szer ve zõ je

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za -
tá nak kö szön he tõ en több mint 10
éves Algyõ és Hebertsfelden test -
vér kap cso la ta. Im már ha gyo mány  -
nyá vált, hogy a két te le pü lés di -
ák jai éven te ta lál koz nak egy más -
sal. Ez út tal Hebertsfelden te le pü -
lés és is ko lá já nak a meg hí vá sá ra
18 di ák és 3 kí sé rõ pe da gó gus –
Almásiné Csá szár Pi ros ka, Süli-
Zakar Éva és Nagyné Sza bó And -
rea – kép vi sel te az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko lát.  

A lá zas ké szü lõ dés után el ér ke -
zett a vár va-várt nap, jú li us 12-e,
az uta zás nap ja. A 800 ki lo mé te res
út fá ra dal ma it fe led tet ték a lo gi -
kai já té kok, a ze ne hall ga tás és a jó -
ízû, ba rá ti be szél ge té sek. A meg ér -
ke zés es té jén cso dá la tos és szí vé -
lyes fo gad ta tás ban ré sze sül tünk,
me lyet az „Is ten ho zott” fel irat ok
tet tek még szí ne seb bé. A grill es -
ten a hebertsfeldeni di á kok power
point-os  pre zen tá ci ó ját néz het tük
meg a 2009-es  kö zös nyá ri  fer tõ-
ta vi él mé nye ink rõl. 

Ven dég lá tó ink fe led he tet le nül
szép prog ra mot ál lí tot tak ös  sze szá -
munk ra: ha jó út a „ba jo rok Ba la ton -
ján”, a Chimsee-n. A tó leg na gyobb
szi ge tén, az „Urak szi ge tén” kö töt -
tünk ki, majd meg te kin tet tük a ti -
tok za tos, rej té lyes, ka lan dos éle tû
II. La jos ba jor ki rály kas té lyát,
amely gya kor la ti lag a „Nap ki rály”
ver sailles -i kas té lyá nak min tá já ra

épült.  Majd Kö zép-Eu ró pa  egyik
hí res só bá nyá ját lá to gat tuk meg,
amely 1517-óta fo lya ma to san üze -
mel  az oszt rák ha tár kö ze lé ben,
Berchtesgadenben. Mó kás egyen -
ru hát öl töt tünk és vo nat ra száll -
tunk. Ki pró bál hat tuk a chilét, utaz -
hat tunk egy föld alat ti tu ta jon, mi -
köz ben lé zer fé nyes be mu ta tó ré -

sze sei le het tünk. Az ide gen ve ze tõ -
tõl töb bek kö zött meg tud tuk, hogy
a bá nya Kö zép-Eu ró pa leg ré geb -
bi ak tív bá nyá ja, a só pe dig 300
mé ter mély sé gig for dul elõ. A só
ki ol dá sa édes víz zel víz ki ol dá sos kõ -
só bá nyá sza ti el já rás sal tör té nik. 

A kö vet ke zõ nap is sok iz gal mat
tar to ga tott, hi szen a ba jor ka land -
park ven dé ge i ként a gye re kek fan -
tasz ti kus já té ko kat, for gó kat, ví zi
csúsz dá kat pró bál hat tak ki. A szik -
rá zó nap sü tés ben óri á si él ményt
je len tett az eve zés, a csó na ká zás, a
ha jó ká zás is. A ka land park mel lett
sé tál hat tunk a tan ös vé nyen, meg -
cso dál hat tuk II. La jos ba jor ki rály
má sik hí res kas té lyát is. Gyor san
el ér ke zett a bú csú est ba rá ti be szél -
ge té sek kel, kö zös aján dé ko zá sok -
kal. Óri á si örö met je len tet tek szá -
munk ra a meg le pe tés ven dé gek:
Alfred Wollinger úr, hebertsfelden
egy ko ri pol gár mes te re és Renate
Kirn, a csa lá di vál lal ko zás kép vi -
se lõ je. Mind ket ten va la men  nyi is -
me rõs nek üd vöz le tü ket kül dik.
Szin tén szí vé lyes üd vöz let tel kö -
szönt el Herr Lange hebertsfeldeni
is ko la igaz ga tó úr, Mar git Bischof
ta nár nõ és Konrad Gottfried szer -
ve zõ pe da gó gus. 

A cso port ne vé ben na gyon sze -
ret nénk meg kö szön ni ezt a cso dá -
la tos di ák ta lál ko zót dr. Pi ri Jó zsef
pol gár mes ter úr nak, a gyer me kek
szü le i nek és  Iván Zsu zsan na igaz -

ga tó nõ nek, mert le he tõ vé tet ték,
hogy a már meg lé võ ba rát sá gok
to vább mé lyül je nek és újab bak szö -
võd je nek. Bíz va ab ban, hogy di ák -
ja ink to váb bi ösz tön zést, bá to rí tást
kap tak az ide gen nyel vek ta nu lá -
sá hoz.

Nagyné Sza bó And rea
kap cso lat tar tó pe da gó gus

Algyõn Heston bálák
(16 db) kalászos
búza  
+ réti széna eladó, 
4550 Ft /db áron.

Szállítás megold-
ható.

Telefonszám: 
06-20/770-42-75
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Or szá gos baj nok ka ja kos
A Szol no kon 08. 07. és 08.08.

kö zött meg ren de zett U23 és If jú -
sá gi Ma gyar Baj nok sá gon a K1-
ifjúsági 200m-en a Sze ged
DÉMÁSZ szí ne i ben in du ló Gyõrfi
Ta más (ké pün kön) el sõ he lye zést
ért el. Így Ta más sze mé lyé ben or -
szá gos baj no kot kö szönt het Algyõ,
az or szá gos baj no ki cím meg nye -
ré sé vel jo got szer zett az idén szep -
tem ber 18–19. kö zött Piestany-
ben (Szlo vá kia) meg ren de zen dõ
Olim pi ai Re mény sé gek Ver se nyé -
ben va ló in du lás ra. A K1 -Ifjusági
500m –en Gyõrfi Ta más  3. he lye -
zést ért el.

Ladacross Baj nok ság 
Ezüst ér mes az al gyõi Ber kes Ist ván

Idén au gusz tus 22-én vé get ért
egy újabb ladacross baj no ki fu -
tam, amit Tót kom ló son ren de zett
a Tótkomlósi Au tó-, Mo tor sport
Egye sü let. A na pot au tós fel vo nu -
lás sal nyi tot ták meg, amin Tót -
kom lós vá ro sá ban rend õri kí sé ret
mel lett, a ver seny re be ne ve zett
au tók vo nul tak fel.

Egy re ki éle zet teb bek a ver se -
nyek, szin te min den ka te gó ri á ban
ta núi le het tünk – így az éves baj -
nok ság vé gé hez kö ze led ve – a dön -
tõ pon to kért ví vott küz de lem nek.
Vá rat lan ese mé nyek so ro za ta tar -
kí tot ta a na pot, elõ for dult koc ca -
nás, né ha súr lód tak az au tók egy -
más mel lett el ha lad va és pá rat a
fu tam vé gé re csak se gít ség gel le -
he tett a pá lyá ról le hoz ni. Iz gal -
mas volt ez a baj nok ság is.

Az Al gyõi Ber kes Ist ván, elõ zõ
ver se nyén fel me rü lõ tech ni kai
prob lé mát le küzd ve a na pot a do -
bo gó II. he lyén zár ta.

Az idény ben leg utóbb baj no ki
fu ta mot Pusztaottlakán ren dez tek
szep tem ber 5-én. Gaáli Ágo ta

II. Bor bá la strand ké zi lab da ku pa
Idén má so dik al ka lom mal ren dez -
ték meg a strand ké zi lab da ku pa a
Bor bá la Für dõ te rü le tén, ahol fér -
fi és nõi csa pa tok vet tek részt. A
két na pos ren dez vé nyen a kö vet -
ke zõ ered mé nyek szü let tek.

Nõi me zõny: JóazXis (Szûcs Ró -
zsa, Jójárt Ani ta, Ker tész An na, Vár -
nai Otí lia, Do bó Mó ni ka, Do bó Edit,
Né meth Krisz ti na, De ák Eme se, Papdi
Nó ra, Nagy Má ria); Blue Pink (Ju -
hász Szil via, Ko vács Gab ri el la,
Lovistyék Kit ti, Ko vács Ré ka, Se bõk
Ste fi, Pa ta ki Ág nes, Ju hász Szil via,

Juhászné Kal már Ka ta lin); Bordány
Ball (Pe ták Esz ter, He ge dûs Il di kó,
Nagy Babett, Si mon Ani kó, Ka sza Ág -
nes, Te mes vá ri Tí mea, Maróti Kin -
ga, Pe ták Esz ter, Nagy Be at rix). Leg -

jobb ka pus: Ju hász Szil via. Leg -
jobb já té kos: Nagy Babett.

Fér fi me zõny: +1 (Miksi Ist ván,
Ördögh Jó zsef, Buknicz At ti la, Pádár
At ti la, Ju hász Jó zsef, La dik Mi hály,
Bá ba Fe renc, Kiss Im re, Hor to bá gyi
And rás, Hüsh Já nos); Algyõ (Belovai
Pé ter, Pál End re, Kõ mû ves Vik tor,
Pádár At ti la, Miksi Ist ván); Á la Cool
(Ví zi Dá vid, Dancsik Zsolt, Prislinger
Ti bor, Ko má ro mi End re, Csányi Le -
ven te, Bolvári Ist ván, Bleszity Ro -
land). Leg jobb já té kos: Ví zi Dá vid.
Leg jobb ka pus: Bá ba Fe renc.

Kö szö net a tá mo ga tók nak: Al -
gyõi Sport kör, Bor bá la Für dõ,
Gyevitur Kft., Ma gyar Ké zi lab da
Szö vet ség.

Magosi Krisz ti na

Sport tá bo rok a Bor bá la Für dõ ben 2010. 
Har ma dik al ka lom mal szer ve zett
sport tá bort a Bor bá la Für dõ az
Algyõ Sport já ért Köz ala pít vány tá -

mo ga tá sá val, ahol idén 60 al gyõi
gyer mek tölt het te el a nya rat.

Jú li us 12-16. kö zött, az el sõ hé -
ten FO CI TÁ BOR volt. Mak ra Zsolt
lab da rú gó edzõ irá nyí tá sá val ki -
csik és na gyok is mer ked tek meg
a lab da rú gás for té lya i val a Sport -
köz pont ban. Per sze a já ték is sze -
re pet ka pott a gye re kek nagy örö -
mé re: a min den na pi két fo ci fog -
lal ko zás mel lett - a nagy me leg ben
-  a für dõ ben úsz tak és ját szot tak
a gye re kek.

Jú li us 19-23. és jú li us 26-30. kö -
zött SPORT MIX tá bor ban a gye -

re kek az úszás mel lett szá mos
sport ág gal is mer ked tek meg. Pél -
dá ul gör kor cso lyáz tak, strand röp -

lab dáz tak, strandkéziztek, strand -
fo ciz tak, lab da já ték ok, floorball-
oztak, ke rék pár tú ráz tak.

Au gusz tus 2-6. kö zött az OVIS
sport tá bor zár ta az egy hó na pig
tar tó tá bo ro zást. Az óvo dás gye re -
kek kel óvó nõ és kép zett szak em -
be rek fog lal koz tak. A gyer me kek
élet ko ri sa já tos sá guk nak meg fe -
le lõ en ját szot tak, ve tél ked tek, is -
mer ked tek a víz zel és az úszás sal.
A ki csik is ki pró bál ták a ke rék pár,
gör kor cso lya gu ru ló vi lá gát. A szü -
lõk nek az utol só nap ra egy kis
meg le pe tés sel ké szül tek: ze nés-
tán cos be mu ta tó val. 

Tá mo ga tá su kat kö szön jük:
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta, Algyõ Sport já ért Köz ala pít -
vány, GYEVIÉP NKFT., Gyevitur
Kft, Bor bá la Für dõ.

Magosi Krisz ti na
tá bor ve ze tõ

Ap ró hir de tés
Eladó 15 db 3 hónapos csirke (sárga jérce
és kakas). Ár: 500 Ft/db. Érdeklõdni.: a 
06-30/224-1368 számú mobilon lehet.
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ÖBK: Da lok szár nyán a „Szõ ke Ti szá ról”
Az Õsgyeviek Ba rá ti Kö ré nek
(ÖBK) ve ze tõ sé ge 2005-ben pá lyá -
za tot hir de tett ti szai nó ták, da lok
gyûj té sé re, az zal a ki kö tés sel, hogy
a pá lyá za tok be adá sá nak idõ pont -
ja a 2006 évi ta lál ko zó ra es sék.

A da lok gyûj té sé nek gyõz te se a
ké pen lát ha tó Frank Béláné, aki
ép pen át ve szi az ok le ve let és a

pénz ju tal mat az ÕBK el nö ké tõl.
A ve ze tõ sé gi dön tés alap ján

min den hó nap ban a Hír mon dó -
ban köz zé tesz nek egy ti szai nó tát
a tel jes szö ve gé vel, az zal a fel hí -
vás sal, hogy a nó ta kot tá ját küld -
jék be a szer kesz tõ ség nek és az el -
sõ so ro zat után be kül dõ pá lyá zó
sze mé lyek kö zött ju ta lom sor so -
lást szer ve zünk. 

Az el sõ dal az ÕBK him nu sza:

A KA NYAR GÓ TI SZA
PARTJÁN…

A ka nyar gó Ti sza part ján, ott
szü let tem,
Oda vá gyik egy re vis  sza az én lel kem.

Pász tor síp tól han gos ott az
Árvalányhajt ter mõ ró na,
Éde sebb ott a ma dár dal,
Ké kebb az ég, hí vebb a lány, szebb
a ró zsa.

Lát lak-e még szõ ke Ti sza fü zes
part ja?
Kon dulsz-e még csen des fa lum kis
ha rang ja?
Vár-e még rám az a kis lány,
Fá jó szív vel, ahogy ír ja?
Tér de lek-e még elõt ted,
Édes anyám ka kukk fû vel be nõtt
sír ja?

Szü lõ föl dem! Rád gon do lok
mind örök ké,
De úgy ér zem nem lát lak már so -
ha töb bé!
Ha itt ér el a ha lá lom,
Ne hagy ja tok ide gen be!
A ka nyar gó Ti sza part ján
Te mes se tek akác lom bos te me tõ be!

A kot tá zott da lok kal az ÕBK
szer ve zet a „Parlandó” ének kar
re per to ár ját kí ván ja bõ ví te ni.

Al gyõi úszók a mar ca li XV. or szá gos baj nok sá gon
Au gusz tus 3-4-én ren dez ték meg
Mar ca li ban a XV. Or szá gos B-
kategóriás Baj nok sá got, me lyen
az Al gyõi Úszó Köz hasz nú Egye -
sü let ver seny zõi is rajt kõ re áll hat -
tak.

Az el sõ or szá gos szin tû több na -
pos ver se nyen úszó ink szé pen sze -
re pel tek, hi szen két érem mel lett
szá mos he lye zést is si ke rült meg -
sze rez ni. Ki emel ke dõ tel je sít ményt
nyúj tott Tóth Sze li na, aki a leg ki -
seb bek kö zött nem ta lált el len fél -
re, és ez zel a 100 mé te res mell -
úszás baj no ki ér mét akaszt hat ták

a nya ká ba. Ró zsa Eve lin jó idõ ered -
mén  nyel az öt ven mé te res gyors -
úszás ban ál ha tott fel a do bo gó har -
ma dik fo ká ra. A rö vid fel ké szü -
lés, va la mint a múlt hi á nya nem
je len tett aka dályt ver seny zõ ink -

nek, hogy szá mos ver seny szám -
ban le gye nek mél tó el len fe le ik a
már pa ti nás múlt tal ren del ke zõ
és ren ge teg edzés mun kát ma guk
mö gött tu dó ver seny zõk nek.
Algyõt kép vi sel ték: Ró zsa Alex,
Szutor Erik, Ró zsa Eve lin, Por tö rõ
Dorina, Gyõrfi Dá vid, Tóth Sze li na.

Zsura Zol tán, AÚKE el nök

dátumkezd idõ M II csapat kezd idõ U 19 csapat M III csapat
09. 11. szombat 16:30 Szentes - Algyõ 14:30 Szentes - Algyõ
09. 12. vasárnap Algyõ - Deszk
09. 18. szombat 16:00 Algyõ - Hmvehely 14:00 Algyõ - Hmvhely
09. 19. vasárnap Forráskút - Algyõ
09. 25. szombat 16:00 Makó - Algyõ 14:00 Makó - Algyõ
09. 26. vasárnap Algyõ - Öttömös
10. 02. szombat Hmvhely - Algyõ
10. 03. vasárnap 15:00 Algyõ - Újszentiván 13:00 Algyõ - Újszentiván
10. 09. szombat 14:30 Székkutas - Algyõ 12:30 Székkutas - Algyõ
10. 10. vasárnap Algyõ - Csengele
10. 16. szombat Algyõ - Mártély
10. 17. vasárnap 14:30 Szõreg - Algyõ 12:30 Szõreg - Algyõ
10. 23. szombat 14:30 Algyõ - Fábiánseb 12:30 Algyõ - Fábiánseb
10. 24. vasárnap Kübekháza - Algyõ
10. 30. szombat 14:30 Algyõ - Szegvár 12:30 Algyõ - Szegvár
10. 31. vasárnap Algyõ - Makó
11. 06. szombat Röszke - Algyõ
11. 07. vasárnap 13:30 Földeák - Algyõ 11:30 Földeák - Algyõ
11. 13. szombat 13:30 Algyõ - Szentes 11:30 Algyõ - Szentes
11 .14. vasárnap Algyõ - Baktó
11. 20. szombat Tiszasziget - Algyõ
11. 27. szombat Algyõ - Rúzsa
12. 05. vasárnap Alsóváros - Algyõ

Lab da rú gás sor so lás 2010. õszi sze zon Off-road 
Esõ er dõ Ka land Algyõn! 

\Az Al gyõi IV. Esõ er dõ Ka lan dot
a ta va lyi nagy si ker re va ló te kin -
tet tel idén is meg ren de zik az al -
gyõi off-roadosok: min den ér dek -
lõ dõt sok sze re tet tel vár nak szep -
tem ber 17-én (pén te ken) és 18-án
(szom ba ton)!
INFO:   4x4.hu. 

Mol nár Zol tán el nök,
Al gyõi Off-road Klub
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SZOLGÁLTATÁSAINK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõ-
belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Díjtalan és kötelezettségmentes 
helyszíni felmérés és árajánlat készítés!

Szeptemberi AKCIÓNK keretében új nyílászáróját
FELÁR NÉLKÜL 3 rétegû üvegezéssel szállítjuk!

(Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.)

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

alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

DR.CZÉKUS SZILVIA

ÜGYVÉD

vállalja peres és peren kívüli ügyek,
cégügyek, büntetõ ügyek,

földhivatali ügyek intézését,
okiratok, szerzõdések szerkesztését,

ellenjegyzését. Ügyfélfogadás
Algyõn is elõzetes telefonos

idõpont egyeztetést követõen.
ÜGYVÉDI IRODA: 

6726 Szeged, Bérkert u. 54.

Telefonszám: 0662/547-170
Mobil tel. szám: 0630/248-9425
E-mail: czekus.szilvia@vnet.hu

NYUG DÍ JAS FÉR FI

mun ka erõt ke re sek 

ker ti mun ká ra, 

ál lan dó jel leg gel.

Je lent kez ni: 

+36 20/591-88-48-as

telefonszámon lehet.

TOJÁS 
Legelõn tartott

tyúkoktól friss

tanyasi NAGY tojás

kapható.

Ár: 25 Ft/db

Kastélykert u. 169.

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

ELÕJEGYZÉS 
CSIRKÉRE !

Fehér húshibrid, 
kb. 3 kg-os: 410 Ft/kg

Babos és vörös húshibrid, 
kb. 1,80 kg-os: 460 Ft/kg

Kettõs hasznosítású, 
kb. 1,50 kg: 510 Ft/kg

Kistestû tojó jérce, 
kb. 1,40 kg: 610 Ft/kg

Szállítmány érkezik: 
szeptember 24-én, 16 órakor.

Cím: Algyõ, Berek u. 22.
Telefon: 06-62/267-093

Nagyon keveset használt

kocka Lada felnin 
4 db téli gumi 

Matador MP 58 79T
165/70x 13” eladó 

42 ezer Ft-ért.
Érd.: +36-70/321-00-54

számú telefonon.

HA VELÜNK TANUL, 
NEM LESZ IDEGEN A NYELV!!!
2010. augusztus 27-tõl nyelvvizsgára

felkészítõ ANGOL tanfolyam indul
ALGYÕN az igényeknek megfelelõen
kezdõ, újrakezdõ és haladó szinten.
Az intenzív tanfolyam heti 2x3 óra a

sikeres nyelvvizsgáig.
A tanfolyam díja: 650 Ft/óra (amely

magába foglalja a tanfolyam anyagát is).
A tanfolyam díját csak azok az órák után
kell fizetni, amelyen a hallgató részt vett.

Államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga
lehetõséget is biztosítunk!

Jelentkezni lehet: 
a 20/823-05-13-as telefonon.

Ida 
Virágüzlet
Várja kedves vásárlóit.
Elõrendelést felveszek

Nyitva: H.–P.: 8–17
Szo. 8–12, Vas.: 9–12.

Tel.: 267-297.
Cím: Algyõ, 

Vásárhelyi u. 21.

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 

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.: +36 20/455-83-00



10 O r v o s i  r e n d e l é s i  i d õ p o n t o k 2010 szeptember Hírmondó

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

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

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

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

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

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Szeptember 6-tól 10-ig: 8-tól 12.30 óráig.

Szeptember 13-tól 17-ig: 12-tõl 16.30 óráig.  
Szeptember 20-tól 24-ig:  8-tól 12.30 óráig.

Szeptember 27-tõl október 1-ig: 12-tõl 16.30 óráig. 

Üzem or vo si vizs gá lat meg szer ve zé se.
Te le fon szám: 62/267-202, +36 30/635-4717.

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:
szeptember 1–3.: 7:30–12:00 óra között;

szeptember 6–10.: 12:30–16:30 óra között;
szeptember 13–17.: 7:30–12:00 óra között;
szeptember 20–24.: 12:30–16:30 óra között;

szeptember 27– október 1.: 7:30–12:00 óra között;
október 4 –8.: 12:30–16:30 óra között;
október 11–15.: 7:30–12:00 óra között,

Tel.: 62/267-909, 06-30/249-5708  

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: 

Paksi Zsolt József és Varga Adrienn
2010. 07. 31-én; 

Katona Zsolt Balázs és Bulla Magdolna
2010. 07. 31-én;

Mezei Károly és Bakos Edit
2010. 08. 07-én; 

Tóth Sándor és Móricz Ágnes
2010. 08. 07-én; 

Ákim László és Danó Mária
2010. 08. 13-án;

Kovács Krisztián Ferenc és 
Kakuszi Zsófia 2010. 08. 14-én;

Szkenderovics Károly és Szalai Anett
2010. 08. 21-én 
házasságot kötött. Sok boldogságot!

SZÜLETÉS:

Dékány Tamás – született 2010. 07. 30-án,
anyja: Keresztes Nóra, apja: Dékány  Zoltán.

Csík Hédi – született 2010. 08. 06-án, anyja:
BakosEszter Julianna, apja: Csík Attila.

Jó egészséget!

HALÁLOZÁS:

Bakos Balázs 2010. 08. 17-én elhunyt.

Béke poraira!

DR. ELEK ÁG NES DR. MOL NÁR MÁ RIA 
Tel.: +36 30/212-84-95 Tel.: +36 30/968-37-56

Ren de lé si idõ: 2010. jú ni us 28-tól au gusz tus 28-ig:

Sze ged, Va das Már ton u.10. Algyõ, Egész ség ház u. 42.
Te l.: 06-62/632-266 Te l.: 06-62/268-038

Hét fõ: 7.30 – 9.30 óra 10.00–12.00 óra
Kedd: 7.30 – 9.30 óra 10.00–12.00 óra.
Szer da: Ta nács adás:  8.00–10.00 óra 13.00–15.00 óra

Betegrendelés:10.00–12.00 óra
Csü tör tök: 7.30–9.30 óra 10.00–12.00 óra.

Ta nács adás: 12.00–14.00 óra
Pén tek: 7.30–9.30 óra 10.00 – 12.00 óra

Ügye let (Sze ged, Szil ágyi u. 2.): hét köz nap: 16.00 – 7.30 óra
hét vé gén: 8.00 – 8.00 óra

12.00 és 16.00 óra kö zött mo bil te le fo non ér he tik el a pa ci en sek az egyik or vost.
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Új don sá gok is az idei Lovasnapokon
’Gyevi hungarikumok – gyevikumok’ 

Az Al gyõi Lovasklub szer ve zé sé ben,
új hely szí nen, a Sza bad idõ köz pont
te rü le tén, au gusz tus 14-15-én ren -
dez tük meg az Al gyõi Lovasnapok
prog ram so ro za tot – a díj ug ra tás és
fo gat haj tás je gyé ben. A ci vil szer ve -
ze tek, ba rá ti tár sa sá gok, csa lá dok
fõ zõ ver se nyén túl „szék fog la lós” lo -
vas be mu ta tó, a Sze ge di Fegy ház és
Bör tön õr zõ-vé dõ kutyásbemutatója
ara ta tott osz tat lan si kert a ven dé -
gek kö ré ben. Dél-du nán tú li esz kö -
zös tán co kat jár tak az Al gyõi
Gyöngy vi rág Nép tánc cso port já nak
tag jai. Sztár ven dé gek: a Classic Duó,
McHawer&Tekknõ és La ci be tyár.
A fõ díj: egy gyö nyö rû kis csi kó Sze -
ge den, az Al só vá ros ban ta lál ta meg
új gaz dá ját. 

A díj ug ra tás ered mé nyei az aláb -
bi ak sze rint ala kul tak: 

BO ka te gó ria (26 in du ló) – Ritac
La u ra (Ro má nia), Ailoaie Sza bi na
(Ro má nia), Zajzon And rás (Al gyõi
Lovasklub), Szentpéteri Esz ter (Ma -
kói Lo vas Egye sü let), Mágori Szó fia
(Al gyõi Lovasklub), Tóth Fan ni Sza -
bi na (Sar kai Lo vas Egye sü let);

B1/A ka te gó ria (20 in du ló) – Papp
Gab ri el la (Félegyházi Lovasklub),
Tö rök Me lin da (Morisz Lovasklub),
Markó Re be ka (To tál Szer viz Kft.),
Tö rök Me lin da (Morisz Lovasklub),
Turdéli And rea (M és Tár sa Egye sü -
let), Sza bó Ale xand ra (Felgyõ és Tér -
sé ge Egye sü let);

B1/C ka te gó ria (32 in du ló) – Jusz -
tin Ág nes (Re mon da Sport Egye sü -
let), Ailoaie Sza bi na (Ro má nia), Tö -
rök Sán dor (Morisz Lovasklub),
Mihucz Ti bor (Méh ke ré ki Egye sü -
let), Turdéri And rea (M és Tár sa Egye -
sü let), So mo gyi Éva Zsó fia (M és Tár -
sa Egye sü let;

B2/Nyitott ka te gó ria (23 in du ló)
– Bozsóky Bar na bás (Pellett Hun ga -

ry Kft.), Horostyák Nor bert (Gyeraj
Lovastanya), Forrai Ist ván (Ma kói
Lovasklub), Csu ka Ba lázs (M és Tár -
sa Egye sü let), Ré ti Dá vid (Equitánia
Lovasklub);

B3/GYEVI KU PA ka te gó ria (16
in du ló) – Tö rök Sán dor (Morisz
Lovasklub), Zajzon And rás (Al gyõi
Lovasklub), Csu ka Ba lázs (M és Tár -

sa Egye sü let), Tö rök Sán dor (Morisz
Lovasklub), Tóth Fe renc Dá vid (Ma -
kói Lovasklub), Ko vács Kaarlo
(Morisz Lovasklub).

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ -
en, szom ba ton meg ren de zett
lovasnapi fõ zõ ver seny ered mé nyei:
1. he lye zett – Tóth Kál mán (Al gyõi
Bor ba rá tok Kö re – kecs ke pör költ),
2. he lye zett és különdíj– Nyi las Krisz -
ti án (töl tött ká posz ta, Gundel pa la -
csin ta), 3. he lye zett – Podonyi Csa -
pat (csir ke-, kö röm pap ri kás). To -
váb bi in du ló fõ zõ csa pa tok: Szõ ke
Ti sza Al gyõi Nyug dí jas klub, Sarkalyi
Lovasklub, Dok tor Ist ván, Csókási Fe -
renc, Héjja Sán dor, WEMSICAL –
DINAMIX If jú sá gi Egye sü let (Tor -
ma Ti bor), Pósa Sán dor.

A szer ve zõk ez úton sze ret né nek
kü lön kö szö ne tet mon da ni az Al -
gyõi Lovasnapok tá mo ga tó i nak:
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta, Al gyõi Lovasklub, Al gyõi Fa lu -
ház, Könyv tár és Táj ház, Dél út Kft.,
Vá mos Cuk rász da, AKTV Kft., Gyevi
Pa ti ka, COOP Sze ged Zrt.,
Elektrotech Ke res ke del mi Kft., Ba -
kos Andrásné köny ve lõ, MS Tár sa
Sza bad idõ- és Sport egye sü let, Al -
gyõi Ha lász csár da, Gu ba csi Zol tán és
Gu ba csi Szi lárd, Man ga li ca Hús bolt,
Gé mes Transz, Arany pat kó
Lovasbolt, Agrokosár Bt., Ba kos Ka -
ros  szé ria, Agro-hemp Kft., Hódplaszt
Kft., Gyeviép Nkf., Al gyõi Fa lu vé dõ
Egye sü let, Gyevitur Kft., Bor bá la
Für dõ, Al gyõi Nõ egy let, Szõ ke Ti -
sza Al gyõi Nyug dí jas klub, Nap su -
gár ABC, Sza mó ca Fagyizó, Makai
Zoltánné, Szabóné Tóth Zsu zsan na koz -
me ti kus, Hevesiné Se bõ And rea, Tierka
Kft., Sze ged Zöld fa ut cai Hús bolt,
Csá szár Ti bor, Ba kos Szil vesz ter épí tõ -
anyag ke res ke dés, Bereczné Láz ár Nó -
ra. A Lovasnapok mé dia part ne re a
sze ge di Rádió88 volt. Kö szö ne tet
mond az Al gyõi Lovasklub el nö ke
a ren dez vény meg va ló sí tá sá ban nyúj -
tott ön zet len se gít sé gé ért a Lovasklub
min den tag já nak, a ba rá tok nak, hoz -
zá tar to zók nak, a tá mo ga tók nak, és
min den ki nek, aki nek mun ká ja nél -
kül a két na pos ren dez vény nem va -
ló sul ha tott vol na meg. 

Haj rá Algyõ! – sport nap tár
Szep tem ber 10. (pén tek): Díj ug ra -
tás (Mezõhegyess) – (Al gyõi
Lovasklub).

Szep tem ber 11. (szom bat): Díj -
ug ra tás (Ma kó) – (Al gyõi Lovasklub).

Szep tem ber 12. (va sár nap): Gyer -
mek ügyes sé gi lo vas ver seny
(Újszentiván) – (Al gyõi Lovasklub).

Szep tem ber 17. (pén tek), 18.
(szom bat): Al gyõi IV. Off-Road Esõ -
er dõ Ka land – (Al gyõi Off-road
Klub).

Szep tem ber 19. (va sár nap): Gyer -
mek ügyes sé gi lo vas ver seny
(Zsombó) – (Al gyõi Lovasklub).

Szep tem ber 25., 26. (szom bat- va -
sár nap): Me gyei dön tõ (3 szak ág) –
(Al gyõi Lovasklub).

Ok tó ber 2., 3. (szom bat, va sár -
nap): Ke ret fel töl tõ Ver seny (Sukoró)
– (Al gyõi Sport kör, Ka jak-ke nu szak -
osz tály).

Ok tó ber 2. (szom bat): Fo gat haj -
tás (Balástya) – (Al gyõi Lovasklub).

Ok tó ber 3. (va sár nap): Díj ug ra -
tás (Balástya) – (Al gyõi Lovasklub).

Ok tó ber 3. (va sár nap) 8 óra:
Ladacross ver seny (Tót kom lós).

*
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);

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

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

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).

Fo ci to bor zó
Fi úk, ha sze re ti tek a lab da rú gást
és az Al gyõi Sport kör ben iga zol -
tan sze ret né tek mû vel ni ezt a sport -
ágat, je lent kez ze tek! Idõ pont ok:
min den hé ten: kedd, szer da, pén -

tek 17.45 óra kor Algyõn, a Sport
ut ca 7. szám alatt ta lál ha tó Sport -
köz pont ban. 

Az Al gyõi Sport kör 
ve ze tõ sé ge
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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

Jó té kony sá gi est
Ked ves Al gyõ i ek!

Iga zán nagy öröm mel tölt el, hogy
a sze ge di rock egye sü let tag ja ként
egy jó té kony sá gi mû sor egyik szer -
ve zõ je le he tek. Ke le men  Ist ván el -
nök úr ral együtt mû köd ve szá mom -
ra ez iga zán meg tisz te lõ fel adat.

Ren dez vé nyün ket szep tem ber
11-én 19 órai kez det tel tart juk a
fa lu ház szín ház ter mé ben.

Be lé põ díj nincs, vi szont szí ves
ado má nya i kat a kon cert nap ján
a hely szí nen ki he lye zett  ado mány -
gyûj tõ be he lyez he tik el, me lyet a
moz gás kor lá to zott egye sü let ja vá -
ra for dí tunk.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
Tisz te let tel: 

Lele Krisz ti án,
Szerock Egye sü let tag ja.

Idõ sek na pi mû sor

Újvári és algyõi gyerekek táboroztak közösen

Az Al gyõi Szõ ke Ti sza Nyug dí jas -
klub sze re tet tel meg hív ja és vár ja
Algyõ idõ se it, nyug dí ja sa it a FA -
LU HÁZ BA az ok tó ber 9-én 15
óra kor kez dõ dõ IDÕ SEK NAP JA
AL KAL MÁ BÓL TAR TOTT MÛ -

SO ROS REN DEZ VÉNY RE. Fel -
lép nek az al gyõ i ek: vers mon dók,
tán co sok, ze né szek, éne ke sek. A
rész vé tel in gye nes! Min den részt -
ve võt az elõ adás után ven dé gül lá -
tunk a bü fé asz tal nál.

Ha hó, Anya! Ha hó, Apa!
Itt a gye re ke tek be szél! Csi nál ja tok már vég re va la mit!                                                                   
Sok szor fáj a ha sam, - gyak ran meg va gyok fáz va és ál lan dó an fo lyik az or -
rom, - sok szor hi ány zóm az óvo dá ból, mert min den ki hány és has me né se van,
- ál lan dó an va ka rom az ek cé más bõ röm, - a múlt kor is be ful lad tam, - a tej re
és to jás ra is al ler gi ás let tem. A mag za ti élet ben a bél ste ril, nin cse nek ben ne
bél bak té ri u mok. A szü le tés, az anya te jes majd a ve gyes táp lá lás mel lett te lep -
sze nek ezek meg és ala kul ki a nor mál bél fló ra. Ám elõ for dul, hogy ez nem
min dig si ke rül tö ké le te sen. Azért mert csá szár ral szül tünk, azért mert ko ra szü -
lött lett a kis ba bán ké ért, mert ke vés volt az anya tej, azért mert sok an ti bio ti ku -
mot kel lett kap nia. A bél, az im mun rend sze rünk fon tos ré sze. Te hát, ha ez
nincs rend ben, ak kor jön nek a has fá jás ok, a has me né sek, az orr fo lyá sok, az
al ler gi ák, a be ful la dá sok majd az aszt ma, fel nõtt kor ban az autoimmun bél be -
teg sé gek, a bél tu mo rok. Mind eh hez tár sul a mai kor ve le já ró ja, a szer ve zet,
már gye rek kor ban be kö vet ke zõ el sa va so dá sa.

Ked ves Anya és Apa!
Biz tos va gyok ab ban, hogy azt sze ret nék, hogy az Önök gye re ke a leg na gyobb
mér ték ben men tes le gyen a fen ti prob lé mák tól, egész sé ge sek le gye nek a fo -
gai, erõs cson to za tú le gyen, ki vá ló óvo dai és is ko lai tel je sít ményt nyújt son.
Te gyünk kö zö sen azért, hogy a gye rek szer ve ze té nek egyen sú lya hely re áll jon
és fenn áll jon. Ta pasz tal ják meg, hogy a szer ve zet in tel li gens, te szi a dol gát,
csak se gí te nünk kell ne ki és ak kor az Ön gye re ke is egész sé ges lesz. Így gon -
dol kod nak a ke le ti or vos lás ban, így gon dol ko dunk ma már egy re töb ben, a té -
nye ken ala pu ló nyu ga ti or vos lás ban.
Én meg mu ta tom az in for má ci ót és a le he tõ sé get, Ön meg vá las  sza a meg bíz -
ha tó TIENS CÉG
ha té kony, ma gas mi nõ sé get kép vi se lõ bi o ló gi a i lag ak tív táp lá lék ki egé szí tõ it!                               
Csak és ki zá ró lag a TIENS KAL CI UM -ot! TIENS DIGEST-et!

Dr. Tápai Má ria Sándorné Vas vá ri Ka ta lin
a Tiens or vos, Az ÖN AL GYÕI TIENSES

füg get len mun ka tár sa SZE MÉ LYES VE VÕ GON DO ZÓ JA
+36-30-201-1465 +36-20-5357-467

tapai.rnaria@gmail.com csabibuli@invitel.hu
Ahol a szá lak ös  sze fut nak: 

Tiens In for má ci ós és Ta nács adó Köz pont
Sze ged, Õsz u. 5. sz., Tel.: 62-440-401, www.tiensalfa.hu

VÁSÁRNAPTÁR
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7–12 órá ig a fa lu ház elõt ti
par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vá sár.
SZEP TEM BER 13. (hét fõ) 9–11 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
SZEP TEM BER 16. (csü tör tök) 8–12 óra: Ka to nai- és mun ka ru ha vá sár.
SZEP TEM BER 17. (pén tek) 9–12 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
SZEP TEM BER 22. (szer da) 9–12 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
OK TÓ BER 4. (hét fõ) 9–12 óra: Ru ha, ci põ vá sár.
OK TÓ BER 11. (hét fõ) 9–11 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
SZEP TEM BER 8. (szer da) 15 óra: A Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te al gyõi cso -
port já nak Ta lál ko zó ja. 
SZEP TEM BER 9. (csü tör tök) 10 óra: Anya te jes Vi lág nap az al gyõi vé dõ nõk szer ve zé sé ben.
SZEP TEM BER 11. (szom bat): Jó té kony sá gi rock-kon cert a Moz gás kor lá to zot tak
Egye sü le te ja vá ra.
SZEP TEM BER 18. (szom bat) 10 óra: Egész ség nap.
SZEP TEM BER 21-23.: Né pi- és ipar mû vé sze ti zsû ri zés az eme le ti klub te rem ben.
SZEP TEM BER 22. (szer da) 17 óra: Élet re form Klub és mas  szí ro zó dél után a fa lu -
ház föld szin ti kis ter mé ben.
SZEP TEM BER 25. (szom bat) 18 óra: A MAN DU LA Szín ház be mu tat ja: Mit ülsz ott,
Jan kó? cí mû elõ adá sát. A víg já ték egy ma gyar pa raszt csa lád ki csit fur csa hét köz -
nap ja it mu tat ja be Egy ügyû Jan kó szemszögébõl…
SZEP TEM BER 30. (csü tör tök) 17 óra: Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban a né -
pi- és ipar mû vé sze ti zsû ri zé sen dí ja zott al ko tá sok ból.
OK TÓ BER 1. (pén tek): ALGYÕ NAP JA
OK TÓ BER 5. (kedd) 15 óra: Az Eu ró pai Kul tú ra Nap ja Algyõn.
OK TÓ BER 8. (pén tek) 17 óra: Ko csis Ist ván: Ár va Beth len Ka ta cí mû mo nod rá má -
ját elõ ad ja Meister Éva.
OK TÓ BER 9. (szom bat): Idõ sek Nap ja.
SZEPTEMBER 27. (hétfõ) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a földszinti kisterem-
ben (Dr. Gonda János)

Au gusz tus 9. és 15. kö zött az al -
gyõi Sza bad idõ köz pont szol gált
tá masz pon tul a ro má ni ai Temes
me gyei Új vár ról, test vér te le pü lé -
sünk rõl ér ke zett gye re kek és a
hoz zá juk csat la ko zó al gyõ i ek tá -
bo rá nak. A tá bor la kók az együtt
töl tött egy hét so rán ki rán dul tak
szer te az or szág ban, sõt a ha tá ro -
kon túl ra is el ju tot tak. Így lá to ga -
tást tet tek Ópusztaszeren, Bu da -
pes ten, a sze ge di Vadasparkban,
a do rozs mai szél ma lom ban, a szlo -
vá ki ai Révkomá romban és a Ko -
má rom ban ta lál ha tó, vi lág örök -
ség-je lölt Mo nos to ri erõd ben, a
vi lág örök ség ré szét ké pe zõ Hol ló -

kõn, vé gül részt vet tek az Al gyõi
Lovasnapok prog ram ja i ban. 

Au gusz tus 16-án pe dig al gyõi gye -
re kek utaz tak egy hét re Új vár ra,
hogy be ba ran gol ják a hármashatár
kör nyé két. Fel ke res ték pél dá ul Te -
mes várt, Vajdahunyadot, Dé vát és
a Partium más lát ni va ló it. 

Mind két tá bor az Eu ró pai Te rü -
le ti Együtt mû kö dés ré szét ké pe zõ
Ma gyar or szág-Ro má nia Ha tá ron
Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram
2007-2013 ke re té ben, az Algyõ és
Új vár ön kor mány za tai ál tal el nyert,
HURO/0801/166 nyil ván tar tás ba
vett pá lyá zat tá mo ga tá sá val va ló -
sult meg. Bene Zol tán
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