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Képeslap – az elismerésrõl
„Meg kell en ged ni, amit csak sza bad. Meg
kell kö ve tel ni, amit csak le het!” Ne ve lé si el -
ve it fog lal ta így ös  sze a nyu gal ma zott igaz -
ga tó, Vallyon Ala dár. Most is ta nul tam
volt is ko lám ban, pe dig azért hív tak öreg di -
ák ta lál ko zó ra, hogy ép pen ség gel én is mond -
jam el a ma gam böl cses sé gét a 90. szü le -
tés nap ját ün nep lõ csong rá di Ba tsá nyi mai
gim na zis tá i nak, ked ves hú gom. 

Ve lem együtt tör té ne lem bõl je les ke dõk és
fel vé te li zõk so rol ták, mi min dent kö szön het -
nek az al ma ma ter nek, s leg in kább az ott
ta ní tó ta ná rok nak. Pél dá ul a ma te ko sok
Fe hér Joe bá csi nak azt a té telt, mely sze rint
csak ak kor ol dot tál meg egy fel ada tot, ha
leg alább két fé le meg ol dást ta lál tál a fel ad -
vány ra. Vagy a ma gyar iro dal mat dé del -
ge tõ Szöllõsi An na má ri á nak, aki azt ír ta a
Mik száth és Mó ricz pa raszt alak ja i ról szó ló
dol go zat vé gé re, hogy „Ér tel mes a mun -
kád, de több alak kal kel lett vol na bi zo nyí -
ta nod a (V?) meg je lölt ré sze ken”. S per sze
Szentandrási Er zsé bet re, aki le gen dás tör -
té ne lem váz la ta i val örök min tát adott ar -
ra, mi ként egy sze rû sít he tõ ér tel mes, át lát -
ha tó és meg ta nul ha tó ös  sze füg gés so ro zat -
tá a leg ös  sze tet tebb his tó ri ai lán co lat, vagy
ép pen mo no grá fia. Pe da gó gu sok õk, akik
örök ké ne vel nek – a sa ját pél dá juk kal is.
JE LES TA NÍ TÓK õk, akik SZÁ MÁ RA
A JE LES TA NÍT VÁNY AZ iga zi EL IS -
ME RÉS. Nem is szû köl köd nek ilyen fé le
ki tün te tés ben. Mint ahogy a Ba tsá nyi sok ta -
lál ko zó ján gyak ran em le ge tett ma gyar-fran -
cia sza kos Fe hér Ede sem. Vagy Fe hér Ede
édes ap ja, Fe hér Ig nác, az al gyõ i ek le gen -
dás is ko la igaz ga tó ja, akit oly an  nyi ra nagy -
ra tar ta nak, hogy a nagy köz ség tõl most dísz -
pol gá ri cí met ka pott. 

He lyi ki tün te tõ cí me ket és el is me ré se ket
ado má nyoz, ez zel is erõ sí ti a bel sõ ös  sze tar -
to zást Algyõ. A lel tár nem ta nul sá gok nél -
kül va ló. Az önál ló ság 13 éve alatt – a múlt
évig – 4 dísz pol gárt vá lasz tott Algyõ. „DÍSZ -
POL GÁR” CÍ MET nyert: Sü li And rás
naív fes tõ (1998), Mucza Bé la algyöi plé -
bá nos (1999); a ki tün te tõ cí met nem ad ták
ki: 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2003-
ban és 2004-ben; el nyer te dr. Juratovics
Ala dár egy ko ri MOL ve zér igaz ga tó (2005);
a cí met nem ad ták ki 2006-ban, 2007-ben,
el nyer te: Alfréd Wollingen ba jor pol gár mes -
ter (2008), nem ad ták ki 2009-ben. A má -
sik je les ki tün te tés, az „ALGYÕÉRT” CÍM
tu laj do no sa i nak név so ra is te kin té lyes: Ko -
vács An tal (1998) nyug dí jas pe da gó gus; dr.
Ma jor Jó zsef (1998) ál lat or vos; Bakosné

Fe ke te Má ria (1999) nyug dí jas köz tiszt vi -
se lõ; Tö rök Ist ván (1999) nyug dí jas köz -
tiszt vi se lõ; Kovácsné Bu dai Éva (2000)
Nõ egy let-ve ze tõ; Sze ke res Ist ván (2000) ha -
gyo mány õr zõ te vé keny sé gé ért; Eke Jó zsef
(2001) kul tu rá lis te vé keny sé gé ért; Iván Zsu -
zsan na (2001) ál ta lá nos is ko lai igaz ga tó;
Karsai Lászlóné (2001) óvo da ve ze tõ; Lan -
tos Ti bor (2001) gyógy sze rész; Leléné Gonda
Irén (2002) ta ní tó; Ko vács Sán dor (2002)
volt kép vi se lõ; a Nyug dí jas klub (2002) kö -
zös sé gi mun ká ért; Bera Sán dor (2003), a
Fa lu vé dõ Egye sü let el nö ke; Karsai Lász ló
(2003), az Õsgyeviek Ba rá ti Kö ré nek el nö -
ke; Kis Mihályné (2003) 
könyv tá ros; Mé szá ros Józsefné (2004) egy -
ház ta nács tag; Mé szá ros Ba lázs (2004) ha -
lász; Mé ne si Lajosné (2005) könyv tár ve -
ze tõ; Pálinkó Luj za és Len gyel Zsolt (2005)
Tánc is ko la Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la;
Csamangó At ti la (2006) Ka jak-ke nu EU
baj nok; Kátó Sán dor (2006) nép szín há zi
ve ze tõ; Kopaszné De me ter Irén (2006) ka -
jak ke nu edzõ; Nõ egy let (2006) ci vil szer -
ve zet, Se bõk Péterné (2007) köz tiszt vi se lõ,
Ju hász Sándorné (2007) Nõ egy le ti tag; Sü -
li Istvánné (2007) Nyug dí jas Klub, Fa lu -
vé dõ Egye sü let (2007) ci vil szer ve zet, Har -
csás Gi zel la (2008) csa lád se gí tõ, Ba kó Fe -
renc (2008) postumus, Herke Ist ván (2009)
ma gán gyûj te mé nyért kap ta a ki tün te tést.
„EL IS ME RÕ OK LE VÉL” fe je zi ki az al -
gyõ i ek tisz te le tet a spor to lók, a ze né szek, a tu -
dó sok, a kéz mû ve sek, a ki vá ló szak em be rek
tel je sít mé nye iránt. Le a ka lap pal Ju hász
Nor bert (2004) vízisport (ke nu), Csamangó
Krisz ti án (2004) vízisport, Belovai Dá ni el
(2004) at lé ti ka, Fe ke te Er zsé bet (2004) at -
lé ti ka, Pa ta ki And rea (2004) ze ne (fu ru -
lya), Ba kos Ist ván (2008) Lovasklub, Ko -
pasz Ben ce (2009) ka jak-ke nu, Var ga Ág -
nes (2009) úszó ok ta tó. Sza bó Já nos (2005)
Ko sár fo nó, Kép író Ibo lya (2005) kí sér le ti fi -
zi kus, Oláh Er nõ (2006) mû vész kör (fa fa -
ra gó), Sza bó Fe renc (2006) kör nye zet vé dõ,
Ter hes Gab ri el la (2006) ku ta tó, Tóth
B.Mihály (2006) ko sár fo nó elõtt! 

Az al gyõ i ség lé nye gét leg in kább még is az
AL KO TÓI DÍJ fe je zi ki leg in kább, ked ves
hú gom. Bagi Dezsõné (2008) könyv ki -
adás sal, Oláh Er nõ (2009) fa fa ra gás sal ér -
de mel te ki a kö zel múlt ban, s most Szilágyi-
Perjési Ka ta lin szép író. Mert Algyõ meg ad
min dent, amit csak le het. Mert Algyõ at tól
gaz dag, hogy gaz dag sá gát szét te rí ti.

Ölel nõ vé red,
Ág nes
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Algyõ napja: október 1.
Új utat, szol gál ta tó há zat avat tak
(Algyõ nap ját, a Sze ged tõl va ló
füg get le ne dés re em lé kez te tõ ok -
tó ber 1-jét ava tó ün nep sé gek kel,
ün ne pi tes tü le ti ülés sel, ki tün te té -
sek kel, kul tu rá lis ese mé nyek kel
ün ne pel te Algyõ né pe.

A te le pü lés ön kor mány za ta ne -
vé ben az ak ko ri pol gár mes ter, dr. Pi -
ri Jó zsef át ad ta a meg újult szol gál ta -
tó há zat is. Az ava tó ün nep sé gen je -
len volt Herczeg Jó zsef kép vi se lõ is
(ké pün kön), akit az óta nagy köz sé -
günk pol gár mes ter évé vá lasz tot tak.
A Kas tély kert ut cai in gat lan szol -

gál ta tó ház zá ala kí tá sa kö zel 40 mil -
lió fo rint ba ke rült. Ez ré sze an nak
a 12 és fél mil lió fo rin tos vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás nak, mely bõl a
pol gár mes te ri hi va tal, a táj ház és a
szol gál ta tó ház kül sõ nyí lás zá ró it cse -
rél ték ki, a hom lok za to kat fel újí tot -

ták, sõt a szol gál ta tó ház hõ szi ge te -
lést is ka pott. Algyõ Nagy köz ség
Ön kor mány za ta si ke re sen pá lyá zott
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék -
fej lesz té si Alap ter hé re meg hir de -
tett Fa lu meg újí tás ra és- fej lesz tés re
igény be ve he tõ tá mo ga tás ra.

(Foly ta tás a 2. ol da lon.)

Ked ves Al gyõ i ek, Tisz telt vá lasz tók!
Alig né hány órá val a vá lasz tá si ered mé -
nyek meg szü le té se után, Algyõ újon nan
meg vá lasz tott pol gár mes te re ként az el sõ
sza vam nem le het más, mint az: kö szö -
nöm a tá mo ga tást! Kö szö net a bi za lo -
mért, amel  lyel meg tisz tel tek, és amely le -
he tõ vé te szi, hogy a jö võ ben pol gár mes -
ter ként te vé keny ked hes sem te le pü lé sünk
ér de ké ben! Hi szem, hogy ös  sze fo gás sal és
lo kál pat ri ó ta szem lé let tel a sor sun kat to -
vább ra is ma gunk tud juk majd irá nyí -
ta ni. Én, amint az el múlt esz ten dõk ben,
úgy a jö võ ben is nyi tot tan és el kö te le zet -

ten fo gom el lát ni a fel ada ta im, leg jobb tu -
dá som sze rint, min den kor a kö zös ség, az
al gyõi em be rek ér de ke it tart va szem elõtt:
min den al gyõi la ko sét. Nem az szá mít,
hogy ki ki re ad ta a vok sát, ha nem az, hogy
mind an  nyi an egyet aka runk: Algyõ fej -
lõ dé sét, egy ba rát sá gos, jó han gu la tú
nagy köz sé get, amely az ott ho nunk és ahol
sze re tünk él ni. Eb ben a szel lem ben fo gom
vé gez ni azt a mun kát, ami re az ok tó ber
3-i vá lasz tá son fel ha tal ma zást kap tam!

Herczeg Jó zsef
pol gár mes ter
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Ki tün te tet te ket mél tat tak
2010. ok tó ber 1-jén, az Algyõ na pi ün -
ne pen a nagy köz ség kép vi se lõ tes tü -
le te FE HÉR IG NÁC úr nak az al gyõi
ok ta tó-ne ve lõ mun ká já nak, igaz ga -
tói te vé keny sé gé nek, a la kos ság jobb
anya gi kö rül mé nye i nek meg te rem -
té sé ben nyúj tott ki ma gas ló mun ká -
já ért ALGYÕ NAGY KÖZ SÉG DÍSZ -
POL GÁ RA postumus cí met ado má -
nyo zott. A laudációban el hang zott:
„Fe hér Ig nác Gyergyó-Csomafalván
szü le tett 1876-ban és Sze ge den hunyt
el 1961-ben: az újszegedi te me tõ ben
nyug szik. „Csa lád já nak fel me nõi a
szé kely elõ ke lõ sé gek hez tar to zó ló fõk
so rát sza po rí tot ták.” 1899-ben vet te
fe le sé gül Gerzsány Em ma
kiskunmajsai ta ní tó nõt. 10 gyer me -
kük szü le tett: Em ma ta ní tó nõ, Lász -
ló, Mar git, Gé za jo gi dok tor, Ede
magyar-francia-filozófia sza kos ta nár
(aki együtt uta zott Jó zsef At ti lá val
Fran cia or szág ba), Va lé ria ta ní tó nõ,
Er zsé bet bank tiszt vi se lõ, Ist ván jo gi
dok tor, új ság író, Kál mán jo gi dok tor,
ügy véd, Ignás Kár oly bank tiszt vi se -

lõ. 1896. no vem ber 1-jén ke rült
Algyõre. A he lyi is ko lá ban tör tént al -
kal ma zá sa után szor gal ma zá sá ra épült
fel a Sár ga Is ko la, mely ben 1903 óta
fo lyik az ok ta tás. Volt idõ, ami kor
egye dül ta ní tot ta az ös  szes is ko lá ba
já ró tan kö te lest: 120 fõt! Köz re mû -
kö dött az 1914-ben át adás ra ke rült
Fe hér Is ko la meg épü lé sé ben. Az is -
ko la épít te té sé nek szám ta lan gond -
ja sza kadt reá. Eb ben az épü let ben
ke rült ki ala kí tás ra az a há rom szo bás
la kás, mely nek el sõ la kó ja volt – in -
nen kap ta ne vét a ’Fehér’ Is ko la. Az
is ko lai gya kor ló ker tet min ta gaz da -
ság gá fej lesz tet te, a köz ség la kos sá gát
ko sár fo nás ra ta ní tot ta. Meg ala pí tot -
ta a há zi ipa ri szö vet ke ze tet. 1917-
ben meg ala pí tot ta az Al gyõi Han -
gya szö vet ke ze tet. Ta nít vá nya volt a
ma gyar na iv fes té szet ala pí tó ja: Sü li
And rás. 1902-tõl a há zi ipa ri szö vet -
ke zet el nö ke, az Al gyõi Hi tel szö vet -
ke zet köny ve lõ je, a te le pü lés kán to -
ra volt. Szá mos mi nisz te ri el is me rés
és ki tün te tés bir to ko sa. 1924-ben ve -

het te át a Ko ro nás Bronz Ér met: a
ne ves kor mány zói el is me rést. Éle té -
bõl 53 évet szen telt Algyõ köz ség kul -
tu rá lis, gaz da sá gi éle té nek fel eme lé -
sé re. Algyõt ott ho ná nak te kin tet te.
Szé kely ró mai ka to li kus ként fon tos -
nak tar tot ta, hogy azok, akik nem
szán dé koz nak gim ná zi um ba men ni,
a sa ját kör nye ze tük ben hasz no sít ha -
tó is me re te ket sze rez ze nek. „Azt a
né pi böl cses sé get val lot ta, hogy az
em ber nek min den nap dol goz nia
kell, hogy egész sé gét meg õriz ze és
tar tal ma sak le gye nek nap jai.”

*
„ALGYÕ KÖZ SÉ GÉRT” ki tün te tést
ado má nyo zott a nagy köz ség kép vi -
se lõ-tes tü le te VÁ MOS ZOL TÁN úr -
nak „a te le pü lé sen el is mert vál lal ko -
zói te vé keny sé gé nek és a kö zös ség -
hez fû zõ dõ ki emel ke dõ kap cso la ta i -
nak el is me ré se ként”, to váb bá BARTA
LÁSZ LÓ úr nak „Algyõn be töl tött fi -
gye lem re mél tó vál lal ko zói te vé keny -
sé gé nek és ka ri ta tív mun ká já nak el -
is me ré se ként”.

*
„AL KO TÓI DÍJ” ki tün te tést ado má -
nyo zott a te le pü lé si kép vi se lõk tes tü -
le te SZILÁGYI-PERJÉSI KA TA LIN
hölgy nek iro dal mi mun kás sá gá nak és
a te le pü lés kö zös sé gi éle té ben vál lalt
sze re pé nek el is me ré se ként. 

*
Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü -
le te BER KES IST VÁN úr nak a sport -
ban el ért ki ma gas ló te vé keny sé gé -
nek el is me ré se ként  „EL IS ME RÕ
OK LE VÉL” cí met ado má nyo zott. 

*
„EL IS ME RÕ OK LE VÉL” cí met ado -
má nyo zott az al gyõi kép vi se lõ-tes tü le -
te CZINE LAJOSNÉ hölgy nek a te le -
pü lés kö zös sé gi éle té nek for má lá sá ban
el is mert te vé keny sé gé ért. Eb ben az el -
is me rés ben ré sze sült BAI ISTVÁNNÉ
Tóth Eri ka az al gyõi Szi vár vány Óvo -
da pe da gó gu sa, az Al gyõi Hír mon dó
szer kesz tõ bi zott sá gi tag ja, aki nek hit val -
lá sa, hogy a gyer me kek sze re te te vit te
az óvo da pe da gó gu si pá lyá ra, va la mint
a csa lád ja imá da ta és sze re te te.

Algyõ napja: október 1.
Ko szo rú zá sok, ava tó ün nep sé gek, ki tün te té sek a köz sé gi füg get len ség nap ján

(Foly ta tás az 1. ol dal ról.)

Nem nép ün ne pé lyes fa lu nap, ha -
nem a Sze ged tõl vis  sza nyert füg get -
len ség mél tó ság tel jes ün ne pe, va gyis
a fa lu nap ja ok tó ber 1. Algyõ éle té -
ben – 1993 óta. 

Im már 13 éves ha gyo mány, hogy
Algyõ ün ne pe ko szo rú zá sok kal, az
elõ dök elõt ti tisz tel gés sel kez dõ dik.
Ün nep lõ ru hás al gyõ i ek vo nul tak
most is Sü li And rás, az el sõ (posz tu -
musz) dísz pol gár egy ko ri szü lõ há zá -
hoz, majd a ka to na hõ sök és az Algyõn
el te me tett dísz pol gár ok sír em lék éhez. 

El ké szült a DAOP pá lyá zat szke re -
té ben a kül te rü le ti el ke rü lõ út. Az ed -
dig a Tég lás ut cán át a fõ út irá nyá -
ba ha la dó te her au tók im már hasz nál -
hat ják az Ipar te le pet a 47. szá mú fõ
köz le ke dé si út tal ös  sze kö tõ, Algyõ
bel te rü let ét el ke rü lõ utat. A 182 mil -
lió 436 ezer 871 fo rint össz költ sé gû
(eb bõl a tá mo ga tás 109 mil lió 593
ezer 837 fo rint) be ru há zás ki vi te le zõ -
je a he lyi Dél út Kft. Az út ava tó ün -
nep ség gel kez dõ dött a nem ze ti szí -
nû sza lag vá gá sok so ra.

Ün ne pi kép vi se lõ tes tü le ti ülés kez -
dõ dött dél után a fa lu ház ban, ahol
egy nap pal ko ráb ban a Fa lu ház Ga -
lé ria meg nyílt Bol di zsár Má ria fo tó ki -
ál lí tá sa. Algyõ nap já nak mél tó ság tel -
jes ün ne pé lyes sé gét fo koz ták a

Fandante Ka ma ra kó rus (Hód me zõ -
vá sár hely), és Kis-Iván Ág nes (Zenta)
éne kes ze nei be té tei.

Az el múlt évet, a most zá ru ló ön -
kor mány za ti cik lust és a rend szer vál -
to zás óta el telt idõ sza kot egy aránt ér -
té kel te dr. Pi ri Jó zsef. A megbíza-
tásától/hivatalától/hivatásától bú csú -

zó pol gár mes tert, a kép vi se lõ-tes tü -
le tet, il let ve Algyõ né pét egy aránt
meg tisz tel ték je len lét ük kel a kör nye -
zõ kis te le pü lé sek el sõ pol gá rai. 

A bú csú zó pol gár mes ter ün ne pi
be szé dé ben em lé kez te tett: Sze ged
„boly gó te le pü lé se ként” 24 éven át
élt Agyõ. A rend szer vál to zás sal le he -
tõ vé vált, hogy nép sza va zá son ki nyil -
vá ní tott aka ra tuk kal az al gyõ i ek meg -
szün tes sék a „köz ség egye sí tést”, így
13 éve vis  sza vet ték a nagy vá ros tól

önál ló sá gu kat. Az önál ló so dás óta el -
telt idõ sza kot mér leg re té ve meg ál -
la pí tot ta: új ra kel lett ala pí ta ni a te le -
pü lést, el kel lett is mer tet ni és ran got
ad ni ne ki. A két me gyei jo gú vá ros
kö zöt ti lét, a 47-es út mel let ti köz -
pon ti hely ar ra de ter mi nál ta Algyõt,
hogy szép te le pü lé sé nö ve ked jen, sa -
já tos kis tér sé gi sze rep kör rel, a rá szo -
ru lók nak fo lya ma to san ada koz va.
Tény: 1993 óta nagy lé pé sek kel fej -
lõ dik a te le pü lés: a pol gár mes ter h  -
szan so rol hat ta a je len tõ sebb nél je -
len tõ sebb be ru há zá so kat, me lyek ré -
vén új ar cot ka pott Algyõ. Föl idé zõ -
dött a csa tor ná zás és a he lyi út há ló -
zat fej lesz té sé nek hõs ko ra, a Tég lás
ut ca és a 47-es fõ út ke resz te zõ dé sé -
nek ket tõs kör for ga lom má épí té se, a
Bor bá la Für dõ és a Bó bi ta Böl csõ de
élet re hí vá sa, az ös  szes ön kor mány -
za ti in téz mény épü le té nek re no vá lá -
sa és kor sze rû sí té se, az új ön kor mány -
zat bér ház és a Fõ tér ki ala kí tá sa. S
a leg újabb ered mé nyek: az új el ke -
rü lõ út, a szol gál ta tó ház és a
szerkezetkész ál la po tig ju tó új is ko -
la épü let. A fej lõ dés lép té két egyet -
len szám is iga zol ja: az el múlt idõ -
szak ban 6 mil li árd fo rint ról 9 mil li -
árd ra nõtt a nagy köz ség va gyo na.
Mind ez ki e gé szült a Ju ra Ipa ri Park
és más vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá val
– az al gyõi mun ka he lyek re mé nyé -

ben. Mert Algyõn a vál lal ko zó nem
pusz ta adó alany, ha nem part ner. 

Az ered mé nyek az ön kor mány za -
ti kép vi se lõ tes tü let egy irány ba tar tó
mun ká ját is di csé rik. Az utol só mun -
ka na pon, az Algyõ füg get len sé gi ün -
ne pén kö szön ve bú csú zott dr. Pi ri
Jó zsef. Kö szön te az al gyõ i ek nek, hogy
részt ve he tett az el múlt húsz év köz -
ség és kö zös ség épí tõ mun ká já ban.
Kö szön te va la men  nyi al gyõi kép vi -
se lõ nek a kö zös erõ fe szí tés éket. Kö -
szön te Botka Lász ló nak, hogy a bal ol -
da li több sé gû sze ge di köz gyû lés sel
szem ben is ki állt a fa lu önál ló su lá si
tö rek vé sei mel lett mint Algyõ or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je. Kö szön te
Molnárné Vida Zsu zsan na al pol gár -
mes ter nek a te le pü lés ve ze té sé ben
nyúj tott pó tol ha tat lan se gí tés égét. És
vé gül dr. Pi ri Jó zsef meg kö szön te fe -
le sé gé nek és csa lád já nak a mun ka si -
ke rek hez el en ged he tet len hát tér meg -
te rem té sét, az örök tá mo ga tást.

A nagy köz sé gi el is me ré sek át nyúj -
tá sa után a Sze ged Tánc együt tes fer -
ge te ges mû so rá val zá rult a füg get -
len ség ün ne pi meg em lé ke zés – Algyõ
nap ja.

Az Ipar te le pet a 47. szá mú fõ köz le ke dé si
út tal ös  sze kö tõ út im már el ke rü li Algyõt,
így csök ken a fa lun át ha la dó te her for ga lom.
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Ön kor mány za ti vá lasz tás Algyõn
Algyõn a vá lasz tás ra jo go sult 4335
pol gár kö zül 1949 vett részt az ok -
tó ber 3-án, va sár nap tar tott ön -
kor mány za ti vá lasz tá son. Az al -
gyõ i ek 44,96 szá za lé ka já rult a sza -
va zó ur ná hoz – Ma gyar or szá gon
46,64 szá za lék. A ré gi ók kö zül a
Dél-Alföldön élõk 44,98 szá za lé -
kát moz gó sí tot ta az ön kor mány -
zat ok ös  sze té te lé rõl szó ló dön tés
– Csong rád me gyé ben a he lyi, az
or szá gos, a ré gi ós át lag nál is jobb,
ös  sze sen 46,92 szá za lé kos volt vá -
lasz tók ak ti vi tá sa. 

A nagy köz ség ve ze té sé re 816
sza va zat tal Herczeg Jó zsef (füg get -
len) ka pott meg bí zást. 

Az új ön kor mány za ti kép vi se lõ-
tes tü let ös  sze té te le az aláb bi ak sze -
rint ala kult (ér de kes ség ként és ösz  -
sze ha son lí tá si le he tõ ség ként zá -
ró jel ben kö zöl jük a 4 év vel ez elõt -
ti sza va za tok szá mát is):

Dr. Gonda Já nos (Fi desz-KDNP)
777 sza va zat (2006-ban 765),

Ju hász Sán dor (füg get len) 637 sza -
va zat (2006-ban 832),

Dr. Gu ba csi Eni kõ (füg get len) 626
sza va zat (2006-ban 899),

Dr. Roczkó And rás (Fi desz-KDNP)
623 sza va zat (2006-ban nem in -
dult),

Molnárné Vida Zsu zsan na (füg get -
len) 599 sza va zat (2006-ban 900),

Dr. György An tal (füg get len) 590
sza va zat (2006-ban 848),

Mol nár Áron (Job bik) 481 sza va -
zat (2006-ban 426),

Tor ma Tiborné R. Nagy Má ria (füg -
get len) 475 sza va zat (2006-ban
594 voks).

A me gyei köz gyû lés rõl is dön töt -
tek az al gyõ i ek: 5 je lö lõ szer ve zet
lis tá ja kö zül vá laszt hat tak egyet.
A me gye atya kö zé két al gyõi is be -
ke rült. Dr. Gonda Já nos, a Fi desz-
KDNP lis tá já nak 4 he lyé rõl, il let -
ve dr. Pi ri Jó zsef az MSZP lis tá já -
nak 4. he lyé rõl lett a te rü le ti ön -

kor mány za ti tes tü let tag ja. A 20
me gyei köz gyû lé si man dá tum ból
12 a Fi desz-KDNP-é, 6 az MSZP-
é, 2 a Job bi ké.

Algyõ né pe 4 je lölt kö zül vá lasz -
tott pol gár mes tert. A négy pá lyá -
zó – a sza va zó la pon ol vas ha tó sor -
rend ben – az aláb bi ak sze rint osz -
to zott a vok so kon: 

Beke S. Ta más (füg get len)
99 sza va zat (5,12%),

dr. Gonda Já nos (Fi desz-KDNP)
761 voks (39,37%),

Herczeg Jó zsef (füg get len)
816 sza va zat (42,21%),

Mol nár Áron (Job bik)
257 voks (13,30%).

Csong rád me gyé ben Algyõn je -
lent kez tek a leg töb ben – ös  sze sen
30-an – a 8 ön kor mány za ti kép -
vi se lõi hely re. Kép vi se lõ je lölt ként
a leg több sza va za tot (878) Herczeg
Jó zsef kap ta, de õt pol gár mes ter -
nek vá lasz tot ták meg az al gyõ i ek.
A kép vi se lõ tes tü let be ke rült 8 sze -
mé lyen kí vül, a töb bi kép vi se lõ je -
lölt – a sza va zó la pi sor rend ben) a
kö vet ke zõ kép pen ré sze sült az al -
gyõ i ek tá mo ga tá sá ból: Ba kos And -
rás (füg get len) 454 sza va zat, Ba -
kos Ist ván (füg get len) 272, Ba lázs
Zsolt (füg get len) 456, Barta Lász -
ló (FIDESZ-KDNP) 391, Beke S.
Ta más (füg get len) 251, Canjavec
Ta más (Job bik) 271, Gu ba csi Zol -
tán (füg get len) 305, Har csás Er zsé -
bet Gi zel la (füg get len) 260 ,
Karaszné H.Szabó Ka ta lin Nó ra (Fi -
desz- KDNP) 218, Kecs ke mé ti Zol -
tán Já nos (Fi desz-KDNP) 291, Kiss
Ró bert (füg get len) 292, Kopaszné
De me ter Irén (Fi desz-KDNP) 454,
Lele La jos Sán dor (füg get len) 223,
Pongrácz Ta más (Fi desz-KDNP)
303, Dr. Süli-Zakar Tí mea (Fi desz-
KDNP) 380, Szûcs Szil vesz ter (Fi -
desz-KDNP) 149, Tóth Gyuláné (Fi -
desz-KDNP) 216, Tö rök Ri ta (Job -
bik) 202, Vidács Já nos (füg get len)
193, Vidács Lász ló (füg get len) 387,
Zsol dos Zol tán (Fi desz-KDNP) 236.

Ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá -
lasz tás Algyõn nem volt.

Köz te rü le ten ti los do há nyoz ni
A köz te rü let el len õr zé se kor ki de -
rült, hogy a ját szó te re ken, busz -
meg ál ló he lyek vá ró i ban, ven dég -
lá tó ipa ri, ke res ke del mi egy sé gek
elõt ti jár dán, út tes ten, va la mint a
jár dát sze gé lye zõ zöld sáv ban sok
az el do bott ci ga ret ta vég (csikk).

Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ -
tes tü le te a 11/2009. (VI.4.) Ör.
ren de le te az köz te rü le ten tör té nõ
do hány zás rend jé rõl, tar tal maz za
a do hány zá si ti la lom mal érin tett
te rü le te ket, va la mint a sza bály sér -
té si el já rás sza bá lya it.

Ki vo nat a ren de let bõl: „A do -
hány zá si ti la lom mal érin tett te rü -
le tek
3. §
(1) Ti los a do hány zás:
a) ok ta tá si, egész ség ügyi, szo ci á -

lis fel ada to kat el lá tó in téz mé -
nyek fõ be já ra ta elõt ti jár dán,
út tes ten, va la mint a jár dát sze -
gé lye zõ zöld sáv ban,

b) ját szó te re ken,
c) busz meg ál ló he lyek vá ró i ban

d) er dei tan ös vé nyen
e) ven dég lá tó ipa ri, ke res ke del mi

egy sé gek elõt ti jár dán, út tes -
ten, va la mint a jár dát sze gé lye -
zõ zöld sáv ban

(2) A ki je lölt do hány zó he lyek ki -
vé te lé vel ti los a do hány zás:

a) a Bor bá la für dõ,
b) a Sza bad idõ köz pont,
c) a Sport köz pont,
d) a Fa lu ház, a Könyv tár, a Táj -

ház és a Pol gár mes te ri Hi va tal
in téz mény te rü le tén.

Sza bály sér té si ren del ke zé sek
4 §
(1) Aki a ren de let 3. § (1)–(2) be -

kez dé sé ben fog lalt ti lal mat,
kor lá to zást meg sze gi, sza bály -
sér tést kö vet el és 30.000,- Ft-
ig ter je dõ bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sza -
bály sér tést el kö ve tõk kel szem -
ben a köz te rü let fel ügye lõ hely -
szí ni bír sá got szab hat ki.”

Dr.Varga Il di kó s.k.
jegy zõ

Épül az is ko la
Or szá gos vi szony lat ban is egye -
dül ál ló épít ke zés va ló sul meg
Algyõn a Sport ut ca és a Ti sza vi -
rág ut ca ál tal ha tá rolt te rü le ten. 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. Az épü let
szerkezetkész ál la pot ba ju tott, je -
len leg a szak ipa ri mun kák ve szik
kez de tü ket. Er rõl szep tem ber vé -
gén a te le pü lés ve ze tõi, ön kor -

mány za ti tes tü le té nek tag jai sze -
mé lye sen is meg gyõ zõd het tek.
Szep tem ber 29-én dr. Pi ri Jó zsef,
Algyõ ak ko ri pol gár mes te re hely -

szí ni saj tó tá jé koz ta tót tar tott a fél -
kész épü let ben, a prog ra mon részt
vett Mé szá ros And rás ki vi te le zõ épí -
tés ve ze tõ, a STRADEL 2010 Kon -
zor ci um pro jekt ve ze tõ je is

A ter vek sze rint Algyõnek 2011.
feb ru ár 15-ére kész lesz az új is -
ko lá ja, mely kö zel 1,7 mil li árd fo -
rint ból épül föl, az Eu ró pai Unió
és az Eu ró pai 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, 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. AL GYÕI RE FOR MÁ TU SOK!

Is ten tisz te let min den hó nap 4. va sár nap ján
(október 24-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
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Böl csõ dei hí rek
Ok tó be ri té rí té si díj be fi ze té sé nek
nap ja: 10.12. kedd 7.30-tól 15.30
órá ig.

*
Szü lõi be szél ge tés re in vi tál juk a
böl csõ dés szü lõ ket ok tó ber 22-én,
pén te ken 17.30. órai kez det tel.
Kel le mes kör nye zet ben, egy fi nom
tea mel lett be szél ge tünk a gyer me -
ke ket és szü lõ ket érin tõ ak tu á lis té -
má ról. Le he tõ ség nyí lik egy más
meg is me ré sé re. Min den kit sze re -
tet tel vá runk! Hely szín: Bó bi ta
böl csõ de – Algyõ, Kas tély kert 15

*
A böl csõ dé be je len leg 16 kis gyer -
mek gon do zá sa ne ve lé se fo lyik. A
leg fi a ta labb gyer mek 12-hónapos
a leg idõ sebb 28-hónapos. A be -
szok ta tá sok zök ke nõ men te sen ha -
lad nak a ter vek sze rint. A gye re -
kek na gyon ügye sek és igen rö -

vid idõ alatt be il lesz ked nek a cso -
port ba. A szü lõk együttmûködõek,
és ez nagy mér ték ben se gí ti a gon -
do zó nõk mun ká ját.

*
A böl csõ dé be fo lya ma to san vár -
juk az elõ je lent ke zé se ket a 2011-
2012 ne ve lé si év re. Az ed dig je -
lent ke zet tek szá ma 26 fõ. 2012-
2013 ne ve lé si év re az elõ je lent ke -
zet tek szá ma 6 fõ. Je lent kez ni le -
het sze mé lye sen a Bó bi ta böl csõ -
dé ben min den nap 8.00-12.00 óra
kö zött, va la mint az 517-368-as te -
le fo non.

*
Kö szö net. A Bó bi ta Böl csõ de ez -
úton sze ret né meg kö szön ni Ko vács
Bá lint, Ju hász Eme se, Nagy Be ne dek
volt böl csõ dé sek szü le i nek, hogy
já té kok kal, pa pír ral és ru ha ne mû -
vel tá mo gat ták a böl csõ dét. 

Böl csõ dei be szok ta tás
A szü lõ vel tör té nõ fo ko za tos be -
szok ta tás-a gyer mek igé nye it is fi -
gye lem be vé ve-át la go san 2 hé tig
tart. Az el sõ és má so dik na pon a
kis gyer mek 1 órát tölt el já ték te -
vé keny ség gel. A 3. nap tól már né -
hány órát tar tóz ko dik a böl csõ dé -
ben és a szü lõ rö vid idõ re tá vo zik
a cso port szo bá ból. A kö vet ke zõ
na po kon a gyer mek egy re hosz  -
szabb idõt tölt el a szü lõ nél kül és
ál ta lá ban a 2. hét tõl már a böl csõ -
dé ben al szik.

A gon do zó nõ az el sõ na po kon
meg fi gye lõ ként vesz részt a gyer -
mek el lá tá sá ban, majd fo ko za to -
san ve szi át a gon do zá si fel ada to -
kat a szü lõ tõl. A „sa ját gon do zó -
nõ” rend szer cél ja az, hogy az anya
tá vol lét ében a gyer mek biz ton ság -
ban érez ze ma gát, ami az egész -
sé ges sze mé lyi ség fej lõ dés fon tos
fel té te le. A gon do zó nõ és a kis -
gyer mek közt ki ala ku ló ér zel mi
kö tõ dés se gí ti a gyer me ket az új

kör nye zet el fo ga dá sá ban és meg -
kön  nyí ti a be il lesz ke dést a kö zös -
ség be.

Az ott hon ról ho zott já ték vi gaszt
nyújt, biz ton sá got ad. A be szok ta -
tás fo lya ma tát ne he zí ti a szü lõ szo -
ron gá sa, bi zony ta lan sá ga, amit a
kis gyer mek meg érez. Fon tos, hogy
az el vá lás kor a szü lõ ha tá ro zot tan
és rö vid idõ alatt bú csúz zon el és
a gyer mek kel meg be szélt idõ ben
(pl: uzson na után) ér kez zen visz  -
sza. Ez csök ken ti a kis gyer mek bi -
zony ta lan ság ér ze tét.

A hos  szú hi ány zás (pl.: be teg -
ség mi att), a csa lá di kö rül mé nyek -
ben tör té nõ vál to zás szin tén ne héz -
sé get okoz hat a be szok ta tás me ne -
té ben.

Az óvo dai vis  sza jel zé sek alap -
ján a bölcsis gyer me kek több sé ge
önál ló az öl töz kö dés, ét ke zés te -
rén, kön  nyeb ben szok ja meg az
új kör nye ze tet és kö zös sé get.

Marincusné K. Eri ka gon do zó nõ

Óvo dai szü lõi ér te kez le tek
Az együtt mû kö dés je gyé ben

Szep tem ber 8-án a nagy cso por tos
gye re kek szü lõi ér te kez le té re meg -
hív tuk az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó nõ jét, Iván Zsu zsan nát. A
két in téz mény kö zött ed dig is szo -
ros kap cso lat mû kö dött, de az idén
már az év ele jén fon tos nak tar tot -
tuk, hogy a le en dõ kis is ko lás ok
szü lei el sõ kéz bõl kap ja nak in for -
má ci ó kat az is ko lá ban fo lyó ne ve -
lõ-ok ta tó mun ká ról, ar ról a szá -
mos le he tõ ség rõl, ame lyet az új
is ko la épü le te és az el hi va tott ne -
ve lõ tes tü le te nyúj ta ni tud az oda -
já ró gye re kek nek.

Az új is ko la fa lai már áll nak,
aho vá vár ják a kis is ko lá so kat és
szü le i ket is egy-egy be te kin tés re,
egyez te tés utá ni „be já rás ra” hogy
az ér dek lõ dõk meg ta pasz tal has -
sák mi lyen fel té te lek kel vár ják a
jö võ ben Algyõ if jú sá gát.

Az igaz ga tó nõ be mu tat ta a két
ta ní tó nõt, akik jö võ szep tem ber -
ben ké zen fog ják majd a kis el sõ -

sö ket és be ve ze tik õket a be tûk és
szá mok bi ro dal má ba.

Szabóné Kál mán Má ria és
Csepreginé Kiss Nó ra ta ní tó nõk el -
mond ták, hogy már eb ben az év -
ben több ször lá to ga tást tesz nek az
óvo dá ba, is mer ked nek a gye re -
kek kel, ját sza nak, be szél get nek
majd ve lük, hogy ez zel is se gít sék
a gye re kek is ko lá ba lé pé sét.

Ozsváth Lászlóné óvo da ve ze tõ
hang sú lyoz ta, hogy az óvo da part -
ner eb ben az át me net ben, hi szen
ez mind két in téz mény kö zös cél -
ki tû zé se.

Re mél jük, hogy ez az al ka lom
is se gí tet te a szü lõ ket ab ban, hogy
be te kin tést nyer hes se nek a he lyi
is ko la éle té be, íze lí tõt kap has sa nak
az in téz mény ered mé nye i rõl, az
ott fo lyó mun ká ról, s mind ez hoz -
zá já rul majd a gye re kek ered mé -
nyes iskolakezdéhez.

Szalainé Tombácz Eri ka

Október-november havi programok
Szep tem ber 30-október 6. TÉ MA -
HÉT: Hon is me re ti hét. Té ma: Al -
gyõi nép szo kás ok tan órá kon és
tan órán kí vül. 
1. Algyõ nap ja: Sü li And rás em -
lék mû sor.
4–8. Pro jekt nyi tó a nap kö zi ben:

Õsz, õszi nép szo kás ok.
04. 14.30 MO ZA IK di gi tá lis tan -

anyag be mu ta tó a Sár ga is ko -
lá ban.

06. Ál la tok Vi lág nap ja al kal má ból
vadasparki fog lal ko zá sok az
1–4. évf. ré szé re.
Pla kát ké szí tés a fe le lõs ál lat tar -
tás ról 5–8.évf. ré szé re.

05. 7.00–17.00 Ebéd be fi ze tés ok -
tó ber hó nap ra (21 nap).

06. 8.00–12.00 Ebéd be fi ze tés ok -
tó ber hó nap ra (21 nap).

08. 14.00 Re gi o ná lis ökoiskola ta -
lál ko zó a Zöld is ko lá ban.

09. Pick fu tás Sze ge den.
12. 12.00 Fil har mó nia hang ver -

se nye a Fa lu ház ban 3-8. év fo -
lya mo sok ré szé re.

14. 14.30 He lyes írá si ver seny az
5–8. év fo lyam ré szé re.

15. Csere-bere a nap kö zi ben.
15. és 18. Ön kén tes ség nap ja.
18–22. Aj tó dí szí té si ver seny a

DÖK szer ve zé sé ben.
22. 12.00 Ok tó ber 23-i ün nep ség

a Fa lu ház ban.
25. 14.00  Kon zul tá ció óvó nõk és

ta ní tók ré szé re.
25. 16.30 Fo ga dó óra a Sár ga is -

ko lá ban.

26–27. Pá lya vá lasz tá si vá sár a 8.
osz tá lyo sok ré szé re Sze ge -
den, IH Ren dez vény köz -
pont.

26. 14.00 Me se- és pró za mon dó
ver seny az 1–2. évf. ré szé re.

27. 14.00 Me se- és pró za mon dó
ver seny a 3–4. évf. ré szé re.

27. 14.30 Ma te ma ti ka há zi ver seny
az 5–8. év fo lyam ré szé re.

29. Ta ka ré kos sá gi Vi lág nap – tan -
órai ke ret ben.

29. 14.00 „Ka land tú ra õsz apó val” -
nap kö zis pro jekt zá ró: szü re ti
mu lat ság szer ve zé se. is ko lá ba
csa lo ga tó fog lal ko zá sok szü -
lõk, gye re kek ré szé re.

29. 9.00 Gyevi zson gás úszó ver -
seny.

29. Õszi szü net elõt ti utol só ta ní -
tá si nap. (Szü net utá ni el sõ ta -
ní tá si nap nov. 8.).

No vem ber 2–5. õszi szü net.
No vem ber 9–10.  Ebéd be fi ze tés
no vem ber hó nap ra (17 nap).

*
Ta ní tá si he tek má jus-jú ni us

hó nap ban:
ok tó ber 4–8. B hét
ok tó ber 11–15. A hét
ok tó ber 18–22. B hét
ok tó ber 25–29. A hét
no vem ber 2–5. B hét
no vem ber 8–12. A hét

Hí re in ket el ol vas hat ják is ko lánk
hon lap ján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

Olim pi ai Re mény sé gek Ver se nye 
Szlo vá ki á ban, Piestanyban (Pöstyén)
22 or szág ver seny zõ i nek rész-vé -
te lé vel ke rült meg ren de zés re a
ka jak-ke nus Olim pi ai Re mény sé -
gek Ver se nye. Az If jú sá gi Vá lo ga -
tott  szí ne i ben in du ló Gyõrfi Ta -
más ka jak 200 m -es ver seny szám -

ok ban in dult. Ta más mind 3 egy -
ség ben do bo gó ra áll ha tott. Egyé -
ni ben és pá ros ban ezüst ér met a 4-
es egy ség ben arany ér met szerzett.
Az If jú sá gi ma gyar ka ja ko sok
pont ver seny ében 3. leg több pon -
tot ér te el.
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Szü re ti mu lat ság „RÉ PA KI RÁLY” ud va rá ban 
Szep tem ber 23-án a Mé hecs ke cso -
port két kis bí ró ja Ké ri Dominik és
Il lés Ákos per gõ dob szó val hí vo ga -
tott a szü re ti mu lat ság ba.

Sze rep lõk, ven dé gek és óvo dá -
sok kí ván csi iz ga lom mal fog lal ták
el he lyü ket. Ezt kö ve tõ en a Nap -
ra for gó cso por tos gye re kek” Ez a
vi lág olyan ke rek, akár csak a sá ri
berek.”mondókája nyi tot ta meg a
nagy mu lat sá got.

A kis lány ok kék fes tõ szok nyács -
ká ik ban bil leg ve lé pe get tek a nyal -
ka le gény kék elõtt. Fe lel ge tõs rig -
mu sok kal ele ve ní tet ték fel a ré gi
né pi ha gyo má nyo kat.

Majd egy fa lu si la ko da lom ba

csöp pen tünk a Ka ti ca cso por tos
gye re kek se gít sé gé vel. 

A meny as  szony, Czutor Adél és a
võ le gény, Tóth Pé ter han gos szó -
val mond ták ki a bol do gí tó „igent”,
ez után kez de tét vet te a fer ge te ges
mu la to zás. 

A Mé hecs ke cso port gyer me kei
né pi rig mu sok kal, csujjogatókkal
idéz ték a szü re ti han gu la tot mely -
nek leg iz gal ma sabb ré sze a Ré pa
ki rály vá lasz tás volt. Az idén a leg -
na gyobb ré pát Izbéki Bá tor hoz ta,
így az Õ fe jé re ke rült a ki rá lyi
korona.. A ci te ra ze ne hang ja i ra
szü lök és gye re kek kö zö sen tán col -
tak a gyü möl csök kel fel dí szí tett
ki rá lyi ud var ban. 

Folyt a must, hencidától-
boncidáig, a fi no mabb nál fi no -
mabb mé zek kós tol ga tá sa, ké szül -
tek a csu hé já té kok, gyé kény pil -
lan gók. Dél re min den ki ala po san
el fá radt a szü re ti for ga tag ban, és
kel le mes él mén  nyel tért ha za.

Kö szön jük: Min den ked ves szü -
lõ nek, nagy szü lõ nek; tá mo ga tók -
nak, Tö rök Gi zel la gyé kény szö võ
ipar mû vész nek, Ba las si Ma ri an na
kéz mû ves nek, De zsõ Ani kó nak a fi -
nom mé zet Izbékiné Cseuz Gab ri el -
la folt-öl tö ge tõ nek, az Al gyõi ci te -
ra ze ne kar két tag já nak Sü li Ti -
bor nak és Gál Ti bor nak, és min den -
ki nek, aki hoz zá já rult e szü re ti
mu lat ság si ke ré hez. 

Bai Istvánné 
óvo da pe da gó gus

Kis cso por to sok let tünk!
Az óvo dá ba lé pés óri á si vál to zás a
kis gyer mek, sõt az egész csa lád
éle té ben. Mi óvo da pe da gó gu sok
igyek szünk min dent meg ten ni
azért, hogy el osz las suk a gyer me -
ki és a szü lõi ag go dal ma kat.  

Az újon nan fel vett gyer me kek -
nek már a be íra tás után szer vez -
tünk egy ját szó dél elõt töt és a szü -
lõk szá má ra egy szü lõi ér te kez le -
tet, ame lyen az óvo da prog ram já -
ról és prak ti kus tud ni va lók ról tar -
tot tunk tá jé koz ta tást. El sõ leg fon -
to sabb fel ada tunk a gyer me kek
meg is me ré se. Ezért el sõ lé pés ben
csa lád lá to ga tá sok so rán fo lya ma -
to san ke res sük fel a gyer me ke ket
ott ho nuk ban, ahol sok hasz nos in -

for má ci ót tu dunk meg ró luk. Ala -
po san meg fi gyel jük õket a nap fo -
lya mán: ho gyan és mi vel ját szik,
egye dül te vé keny ke dik vagy tár -
sak kal, men  nyi re önál ló az ön ki -
szol gá lás ban (öl töz kö dés, ét ke zés,
WC hasz ná lat, stb.), ho gyan be -
szél, mi lyen a moz gá sa, stb. Ezen
kí vül mi den gyer mek rõl sze mé -
lyi ség fej lõ dé si nap lót ve ze tünk.
Eb ben min den cso port kez dés kor
szep tem ber ben je löl jük, hogy mely
te rü le ten mi lyen fej lett a gyer mek.
Mind ez ala pos se gít sé get nyújt ah -
hoz, hogy a gyer me ke ket jól meg -
is mer jük, és egyé ni fej lett ség éhez
iga zít suk a ne ve lé sét. (Ezt ne vez -
zük egyé ni bá nás mód nak.)

Moz gás fej lesz tés
A gyer mek alap ve tõ és más sal nem
pó tol ha tó igé nye a moz gás!!!
En nek az igény nek a ki elé gí té se
nem csak azért fon tos, mert a gyer -
mek tes ti lel ki ki egyen sú lyo zott sá -
gá hoz, moz gás szer vek egész sé ges
fej lõ dé sé hez nél kü löz he tet len, ha -
nem azért is mert az ér tel mi fej -
lõ dés alap ja a moz gás. A fi gye lem
és ta nu lá si za va rok is a nem meg -
fe le lõ moz gás fej lõ dés bõl, a test -
sé ma és tér ér zé ke lés za va ra i ból,
az agyi kap cso la tok ki a la ku lat lan -
sá gá ból fa kad nak. Kis cso port ban
az úgy ne ve zett nagy moz gá sok fej -

lõd nek, er re kell az óvo dá ban és
ott hon is a le he tõ leg több idõt és
le he tõ sé get biz to sí ta ni. Ezek: kú -
szás, má szás, ug rá sok, já rás, fu tás.
Ez zel pár hu za mo san fej lõ dik az
egyen súly ér zék, és a moz gás ko or di -
ná ció (moz gás ös  sze ren de zett ség).
Er re a leg jobb le he tõ ség a hin tá -
zás és a for gás: Ott hon hin ta szék,
for gó szék és a gyer mek egy hely -
ben for gá sa. .Az óvo dá ban meg -
fe le lõ he lyet, idõt és vál to za tos le -
he tõ sé ge ket és esz kö zö ket biz to -
sí tunk eh hez a cso por tok ban, és az
ud va ron is. 

A beszoktatás
Ez az idõ szak ter mé sze te sen gyer -
me ken ként vál to zó: ki rö vi debb, ki
hos  szabb idõ el tel té vel vá lik el a
szü lõ tõl. Ele in te min den gyer mek
tra u ma ként éli meg a ma gá ra ha -
gyott ság ér zé sét, és ki-ki vér mér -
sék le te sze rint til ta ko zik el le ne. Az
el sõ he tek ben sok si mo ga tás sal,
daj ká lás sal, öl be li já té kok kal ér zel -
mi biz ton sá got kí vá nunk nyúj ta ni
szá muk ra. A me leg-meg en ge dõ,
el fo ga dó, sze re tet tel jes ne ve lõi bá -
nás mód és lég kör ve szi kö rül a kis -
cso por to sa in kat. A be szok ta tás tu -
laj don kép pen ak kor fe je zõ dik be,
ami kor a kis gyer me kek ben tu da -
to sul, és min den nap biz tos ben ne,
hogy nem örök re hagy ták ma gá -
ra, dél után meg ér ke zik va la ki a
csa lád ból, aki ha za vi szi. Ami kor
eb ben biz tos sá vál nak, a gyer me -
kek már oda tud nak fi gyel ni az ovis
ese mé nyek re is, ba rá to kat sze rez -
het nek, ké pe sek el kez de ni az önál -
ló óvo dai éle tü ket.

A 3–7 éves gyer mek alap te vé -
keny sé ge a JÁ TÉK. A já té kon ke -
resz tül va ló sul meg az egyé ni szo -
ci a li zá ció, a kö zös sé gi szo ká sok és
sza bá lyok meg is me ré se és gya kor -
lá sa, bõ vül szó kin cse, és sok-sok is -

me re tet sze rez. Kis cso port ban még
so kat ját sza nak egy más mel lett,
de egye dül a gye re kek. Fõ já ték -
for ma a gya kor ló (au tó hú zo ga -
tás, tár gyak egy más ra té te le, ba -
ba rin ga tás, han gok, moz gá sok is -
mé tel ge té se, stb.), ké sõbb a sze -
rep (pa pás-ma más, bol tos, or vo -
sos, stb.) majd a sza bály já ték.

Egész sé ges élet mód ki ala kí tá sa 
A na pi rend ben is mét lõ dõ te vé -
keny ség az ét ke zé sek elõt ti, utá ni
il let ve szük ség sze rin ti ( fes tés, ho -
mo ko zás után) tisz tál ko dás- hi gi -
é ni kus fo lyé kony szap pant hasz ná -
lunk- fog mo sás, az öl tö zés, vet kõ -
zés, WC hasz ná lat, kul tu rált ét ke -
zés, pi he nés. A kör nye zet rend -
ben tar tá sa so rán: sa ját hol mi juk,
ru há ik jel hez, a já té kok, esz kö zök
hely re té te le, szal vé ta, zseb ken dõ
és egyéb hul la dék sze me tes be do -
bá sa. A sze me te lés, mint ne ga tí -
vum- és a tisz ta ság, mint po zi tí vum
köz ti kü lönb ség ész re ve te té se.
Ezek nek a te vé keny sé gek nek a
gya kor lá sá ra igen sok idõt kell
szán nunk a na pi rend bõl. Min den -

ki nek an  nyit se gí tünk, amen  nyi
se gít ség re szük sé ge van. Na gyon
so kat le ve gõ zünk, csak ki fe je zet -
ten szél sõ sé ges idõ já rás ese tén ma -
ra dunk az épü let ben. Rend sze re -
sen tar tunk vi ta min na po kat és
igyek szünk sok gyü möl csöt és zöld -
ség fé lét fo gyasz ta ni.

Fo lya dék ki egé szí tés rõl a daj ka
né ni egész nap gon dos ko dik. Cé -
lunk a szo kás ala kí tás.Anya nyel vi–kom mu ni ká ci ós ne ve lés

A tel jes óvo dai éle tet át szö vi! A 3
éves gyer mek a be széd ta nu lás idõ -
sza ká ban van. Ezt a ta nu lá si fo -
lya ma tot se gí ti az óvo dá ban a sok
me se, vers, mon dó ka, be szél ge -
tés. A zök ke nõ men tes anya nyel vi

fej lõ dés ér de ké ben meg ha tá ro zó
a sok ott ho ni be szél ge tés, na pi
me se mon dás, pél da mu ta tó be széd
a szü lõk ré szé rõl is. 

Bakosné Szöllõsi Ág nes
óvo da pe da gó gus
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Ke rék pár tú ra az Au tó men tes Vi lág na pon
Szep tem ber 22-én az Au tó men tes
Vi lág nap al kal má ból el men tünk
ke rék pár ral Hód me zõ vá sár hely -
re. A csa lá di ke re ke zés re az Eu ró -
pai Mo bi li tás Hét ke re te in be lül
ke rült sor. A tú rán 87 gye rek és

10 szü lõ vett részt, de ez még nem
min den, mert a pe da gó gu so kat
és a kony hás né ni ket be le sem szá -
mol tam. Az út a fel sõ sök nek a Fe -
hér is ko lá tól, az al só sok nak a Zöld
is ko lá tól kez dõ dött fel a töl tés re,
majd a hí don ke resz tül – és ha
már itt tar tok, ak kor hadd em lít -
sem meg a rend õri se gít sé get a
híd át ke lé sé nél – Kö szön jük ne kik,
hogy le zár ták a hi dat és így biz -

ton sá go san át kel het tünk! Ez után
az újon nan épí tett ke rék pár úton
ha lad tunk és el ér tünk egy spi rál
ala kú le já ró hoz, ami el ve ze tett egy
kis alag út hoz a fõ út alatt. Az utat
fák sze gé lyez ték és lát tunk pár bá -

nya ta vat is. Sze ren csénk re na gyon
kel le mes volt az idõ és sü tött a
nap. Hód me zõ vá sár he lyen a Szõ -
ke Cuk rász dá nál pi hen tünk, ahol
fa gyit és sütit et tünk. Az út hosz  -
sza kb. 25 km volt. Ne kem na -
gyon tet szett a tú ra és re mé lem
jö võ re is meg szer ve zik. 

Ország Sugár Ákos 
6.b osz tá lyos ta nuló

Hajrá Algyõ!

Lab da rú gás sor so lás 2010. õszi sze zon

2010. ok tó ber 15. (pén tek) – Di -
ák Úszó ver seny (Algyõ, Bor bá la
Für dõ) (Algyõ Sport já ért Köz ala -
pít vány, Ba jusz Já nos).

2010. ok tó ber 18–20. (hét fõ-
szer da) - Díj ug ra tás (Me zõ he gyes)
(Al gyõi Lovasklub, Ba kos Ist ván).

2010. ok tó ber 24. (va sár nap) –
Õszi Úszó ver seny (Algyõ, Bor bá -
la Für dõ) (Al gyõi Köz hasz nú Úszó -
egye sü let, Zsura Zol tán).

2010. ok tó ber 26. (kedd) – Gyer -
mek ügyes sé gi lo vas ver seny (Ba lástya)
(Al gyõi Lovasklub, Ba kos Ist ván).

2010. ok tó ber 27.
(szerda)–Díjugratás (Zsombó) (Al -
gyõi Lo vas klub, Ba kos Ist ván).
Csü tör tö kön ként 

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

18.30 óra – Taekvon-do edzés
(Edzõ te rem, Kis Zsolt G.).

Hét fõn ként, csü tör tö kön ként 
18.30 óra – As  szony tor na (Al -

gyõi Fa lu ház, Ko vács Krisz ti na).
Ked den ként 
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 a prog ram vál to zás
jo gát fenn tart ják! A sport ered mé -
nyek rõl az Al gyõi Hír mon dó ha -
sáb ja in, ill. a www.algyo.hu
internetes ol da lon fo lya ma to san
be szá mo lunk.

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

Info:
www.algyo.hu

Sár da gasz tás gyevi mód ra 
Is mét si ke res off-road esõ er dõ ka land! 

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 dez ték az al gyõi
off-roadosok 2010. szep tem ber
17. (pén tek) -18-án (szom bat)! A
két na pos ka land ra az esõs, rossz
idõ el le né re még is so kan ki lá to gat -
tak., ver seny zõk az or szág több
pont já ról is ér kez tek. Az Al gyõi
Off-road Klub ez úton is sze ret ne
kö szö ne tet mon da ni tá mo ga tó ik -

nak az esõ er dõ ka land si ke res
meg szer ve zé sé hez: Algyõ Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta,
GYEVITUR Kft. Már ton Má ria
ügy ve ze tõ, Zsura Zol tán für dõ ve -
ze tõ (Bor bá la Für dõ), Bene Zol -
tán (Al gyõi Fa lu ház, Könyv tár és
Táj ház), Herczeg Jó zsef, Bereczné
Láz ár Nó ra, al gyõi START ABC. 

Mol nár Zol tán el nök, 
Al gyõi Off-road Klub

ZölDiák – zöld hí rek di ák szem mel
Föl dünk út ja in je len leg több mint
600 mil lió gép jár mû köz le ke dik, és
ez a szám a kö zel jö võ ben vár ha tó -
an csak nö ve ked ni fog. Ku ta tók ta -

nul má nya sze rint 2050-re boly gónk
gép jár mû ál lo má nya kö zel 3 mil li -
árd ra fog emel ked ni. En nek meg -
fe le lõ en vár ha tó, hogy a gép ko csik
ál tal ki bo csá tott szén-di o xid men  nyi -
sé ge is meg dup lá zó dik, il let ve meg -
négy sze re zõ dik a lég kör ben. A
megnövekedett szén-di o xid üveg -
ház ha tást okoz, amely több szem -
pont ból ve szé lyez te ti kör nye ze tün -
ket. Ahogy sa ját bõ rün kön is ta pasz -
tal hat tuk: ha zánk ban óri á si esõ zé -

sek vol tak szél vi har ok kal, jég esõ vel;
és az or szág bi zo nyos te rü le te in az
ár víz is je len tõs ká ro kat oko zott. Az
át lag hõ mér sék let emel ke dé se mi -
att ol vad nak a jég he gyek a sark vi -
dé ke ken, ami nek kö vet kez té ben bi -
zo nyos ál lat fa jo kat a ki ha lás ve szé -
lye fe nye ge ti, egyes kár te võk pe dig
el sza po rod nak. Vi lág szer te meg rá -
zó ter mé sze ti ka taszt ró fák tör tén -
tek: tor ná dó, er dõ tûz, szmog. Mit
te he tünk azért, hogy ezek ter mé -
sze ti ka taszt ró fák nem is mét lõd je -
nek meg?!?! Ho gyan aka dá lyoz zuk
meg, hogy mind ez ne foly ta tód -
jon!?!?! Fe le lõs ség gel tar to zunk kör -
nye ze tün kért és meg kell õriz nünk
Föl dünk élõ vi lá gát!     Az Eu ró pai
Mo bi li tás Hét hez kap cso ló dó an pél -
dá ul di ák tár sa ink dön tõ több sé ge
a kör nye zet ba rát köz le ke dést ré sze -
sí ti elõny ben: so kan ke rék pár ral,
gya log vagy bus  szal jön nek is ko lá -
ba. A rend sze res ke re ke zés sel, gya -
log lás sal a le ve gõ tisz ta sá gá ért és
egész sé gün kért is so kat te he tünk. 

Az au tó leg jobb és leg egy sze -
rûbb al ter na tí vá ja: a sa ját lá bad!

Szûcs Lil la 8.b osz tá lyos ta nu ló

Mo bi li tás, au tó men tes nap pla kát (ké szí -
tet te Pop rá di Nó ra és Bodó Má té 6.a osz -
tá lyos ta nu ló.

dátum kezd idõ M II csapat kezd idõ U 19 csapat M III csapat
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



7Ö n  k o r  m á n y  z a t2010 október Hírmondó

Bursa Hungarica 
Fel sõ ok ta tá si ön kor mány za ti ösz tön díj pá lyá zat 

2011. évi for du ló
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 ta el az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 

2. a www.bursa.hu internetes ol -
da lon 2010. 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 2010. ok tó ber 1.

4. a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je 2010. 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
www.bursa.hu és a www.algyo.hu
ol da lon bõ veb ben tá jé ko zód hat -
nak.

Pá lyá za ti fel hí vás
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot hir det az Algyõ, Bú vár u. 9.
fszt. 3. szám alatt meg üre se dett
költ ség ala pú bér la kás leg fel jebb
5 év re tör té nõ bér be adá sá ra

1. A pá lyá za ton részt ve het nek:
– önál ló la kás tu laj don nal, la kás -

bér le ti jog gal nem ren del ke -
zõ há zas pár ok, élet tár si kap -
cso lat ban élõ és egye dül ál ló
sze mé lyek;

– ke re sõ te vé keny sé get foly tat -
nak, vagy más ál lan dó jö ve -
de lem mel ren del kez nek és az
együtt élõk ha vi net tó jö ve -
del me leg alább 100.000 Ft/hó;

– a pá lyá za tot be nyúj tó sze mély
ma gyar ál lam pol gár;

– leg alább két éve ál lan dó an be -
je len tett la kó hel  lyel ren del -
kez nek Algyõn;

– 4 ha vi bér le ti díj nak meg fe le -
lõ ös  sze gû óva dé kot fi zet -
nek meg.

2. Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez -
nek azok a pá lyá zók, akik:

1. vál lal ják, hogy 5 év nél rö vi -
debb idõ alatt meg szer zik a
sa ját tu laj do nú la ká su kat,
vagy la kás prob lé má ju kat más
mó don meg old ják,

2. lakáselõtakarékossági szer zõ -
dés sel ren del kez nek,

3. egy vagy több gyer me ket ne -
vel nek,

4. el sõ la kás szer zõk.
3. Ki zá ró okok:

A pályázó(nak):
– a szer zõ dés meg kö té sé nek

idõ pont já ban kis ko rú;
– la kást, vagy nem la kás cél já ra

szol gá ló he lyi sé get ön ké nye -

sen fog lalt el, s an nak el ha -
gyá sá tól, il let ve ki ürí té sé tõl
szá mít va 10 év még nem telt
el;

– ko ráb bi la kás bér le ti jog vi szo -
nya 5 éven be lül lak bér hát ra -
lék, ren del te tés el le nes hasz -
ná lat, vagy más ne ki fel ró ha -
tó ma ga tar tás mi att szûnt
meg;

– la kás bér le ti jo gá ról té rí tés el le -
né ben le mon dott, és a le mon -
dás el fo ga dá sa óta 5 év még
nem telt el;

– la kás tu laj do nát 3 éven be lül
el ide ge ní tet te;

– 60 na pon tú li köz tar to zá sa áll
fenn.

Va lót lan ada tok köz lé se ese tén
a pá lyá zat ér vény te len.
4. A la kás ada tai: Algyõ, Bú vár u.
9. fszt. 3. sz.

55 m2 alap te rü let, 2 szo ba, kom -
fort fo ko za ta: össz kom fort, bér be -
adás jog cí me: költ ség ala pú, lak -
bér 24 585 Ft/hó, to váb bi évek -
ben a kép vi se lõ-tes tü let ál tal meg -
ha tá ro zot tak sze rint.
5. A pá lyá za to kat Algyõ Nagy köz -
ség Pol gár mes ter éhez (6750
Algyõ, Kas tély kert u. 40) kell be -
nyúj ta ni 2010. ok tó ber 15-én 12
órá ig a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
be sze rez he tõ pá lyá za ti adat lap ki -
töl té sé vel.
6. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ide -
je: 2010. ok tó be ri kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés. Az ered mény rõl az érin -
tet tek írás ban ér te sül nek. Az ér te -
sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5
na pon be lül köt he tõ meg a la kás -
bér le ti szer zõ dés, amen  nyi ben er -
re pá lyá zó hi bá já ból nem ke rül sor,
a bér lõ ki je lö lés ha tá lyát vesz ti.

Tá jé koz ta tó
Ren dez vény szer ve zõk nek

Az élel mi sze rek for ga lom ba ho -
za ta lá nak, va la mint elõ ál lí tá sá nak
en ge dé lye zé sé rõl szó ló 57/2010.
(V.7.) FVM ren de let 17. §-a sza -
bá lyoz za a ren dez vény szer ve zõk
fel ada ta it.

Esze rint a ren dez vényt, an nak
szer ve zõ je, több szer ve zõ ese tén
fe le lõs szer ve zõ je, leg alább 5 mun -
ka nap pal a ren dez vény kez de te
elõtt kö te les be je len te ni a ren dez -
vény he lye sze rint il le té kes me -
gyei MgSzH ke rü le ti hi va ta lá nak.
A szer ve zõ kö te les nyil ván tar tás
ve zet ni a ren dez vé nyen élel mi -
szert for ga lom ba ho zó vál lal ko zó -
ról. A szer ve zõ ki zá ró lag a nyil -

ván tar tás ve ze té sé ért tar to zik fe -
le lõs ség gel. A szer ve zõ kö te les a
nyil ván tar tást fo lya ma to san nap -
ra ké szen ve zet ni, és azt a ren dez -
vény hely szí nén tar ta ni.
A be je len tés hez for ma nyom tat -
vány az MgSzH hon la pon
(www.mgszh.gov.hu) el ér he tõ, il -
let ve a ke rü le ti hi va ta lok ban kér -
he tõ. A be je len tõ la pot 2 pél dány -
ban kell ki töl te ni, mert a be je len -
tést a hi va tal, zá ra dé ká nak alá írá -
sá val ve szi tu do má sul és az egyik
pél dányt vis  sza ad ja, il let ve vis  sza -
kül di a szer ve zõ ré szé re. A be je -
len tés il le ték men tes.

Dr. Nagy Ju dit Pál ma al jegy zõ

Tá jé koz ta tó
Élel mi szer-vál lal ko zók nak

Az al kal mi ren dez vé nye ken tör -
té nõ áru sí tás fel tét ele it el sõ sor ban
a ke res ke del mi te vé keny ség vég -
zé sé nek a fel té te li rõl szó ló
210/2009. (IX.29.) Korm. ren de -
let sza bá lyoz za.

A ren dez vé nye ken élel mi szert
for ga lom ba ho zók ra azon ban
egyéb jog sza bály ok is vo nat koz -
nak, amely bõl kü lön ki eme len dõ,
hogy az élel mi szer-hi gi é ni á ról szó -
ló 852/2004/EK Ren de let I. fe je -
ze te 1. cik ké nek a) pont já ban fog -
lal tak sze rint, az élel mi szer biz ton -
ság el sõd le ges fe le lõs sé gét az élel -
mi szer ipa ri vál lal ko zó vi se li.

A ren dez vé nye ken vég zett élel -
mi szer for gal ma zás alatt is be kell
tar ta ni a vo -
nat ko zó élel -
mi szer hi gi é ni -
ai, élel mi szer -
biz ton sá gi elõ -
írá so kat és jog -
sza bá lyi ren -
del ke zé se ket.

Az élel mi -
szert for gal -
ma zó vál lal ko -
zó a ren dez vé -
nyen is csak az
ere de ti leg en -
ge dé lye zett,
nyil ván tar tás -
ba vett te vé -
keny sé get vé -
gez he ti, ter -
mé ket for gal -
maz hat ja. Az
élel mi szert for gal ma zó vál lal ko -
zó nak mû kö dé si jo go sult sá gát a
hely szí nen is el len õriz he tõ mó -
don iga zol nia kell. 

A ren dez vé nyen élel mi szert for -
gal ma zók ra is ér vé nyes a 2010.
jú li us 1. nap já tól ha tá lyos 57/2010.

(V.7.) FVM ren de let, amely nek 2.
mel lék le té ben fel so rolt élel mi sze -
rek for gal ma zá sá hoz az MgSzH-
tól, egy al ka lom mal meg kért, kü -
lön en ge dél  lyel kell ren del kez ni.
A ren dez vé nyen for gal ma zók ese -
té ben a kü lön en ge dé lyen, a for -
ga lom ba ho za tal he lye ként, az üz -
let cí me mel lett a „ren dez vé nye -
ken” meg jegy zés is sze re pel jen.

Az üz let tel nem ren del ke zõ élel -
mi szer ke res ke dõk ré szé re a szék -
hely ük sze rin ti ke rü le ti hi va tal ál -
lít ja ki a kü lön en ge délyt, amely -
ben a for ga lom ba ho za tal he lye -
ként a „ren dez vé nyek” meg ha tá -
ro zás van. 

Az aláb bi élel mi sze rek for gal -
ma  zá  s á  hoz
kell kü lön en -
ge dély: friss
hús, friss ha -
lá sza ti ter -
mék, az élõ
hal ki vé te lé -
vel, nyers tej,
va la mint a
hû tést igény lõ
tej és tej ter -
mék, ven dég -
lá tó-ipa ri ter -
mék, az ita lok
ki vé te lé vel,
hû tést igény lõ
cuk rá sza ti ké -
szít mé nyek,
bé  ka  comb ,
élõ kagy ló,
élõ tüs kés bõ -

rû, ten ge ri csi ga.
A ren dez vé nyen élel mi szer-biz -

ton sá gi, élel mi szer-hi gi é ni ai, köz -
egész ség ügyi el vá rá so kat be kell
tar ta ni.

Dr. Nagy Ju dit Pál ma 
al jegy zõ
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Szü lõ nek len ni … Jó szü lõ nek len ni? Jó szü lõ nek len ni!
Gon do la tok…

Tel je sen ter mé sze tes ér zés, hogy
félt jük gyer me ke in ket, ami kor je -
len ko runk kü lön bö zõ ki hí vá sai kö -
zött bot la doz nak. Sze ret nénk õket
min den baj tól, rossz ér zés tõl, fe -
szült ség tõl meg vé de ni, „hogy ne -
kik jobb le gyen!” Ugyan ak kor min -
dig tu da tá ban kell len nünk an nak,
hogy a ma guk kor tár -
si kö ze gé ben is meg
kell ta nul ni uk mind -
azt, ami al kal mas sá te -
szi õket ki sebb – na -
gyobb konf lik tus hely -
ze te ik meg ol dá sá ra,
az eb bõl ere dõ fe szült -
sé gek fel dol go zá sá ra,
kap cso la ta ik ban va ló
el iga zo dás ra. Ez nem kis fel adat a
szü lõ szá má ra. Ha túl sá go san is
félt, ak kor „üveg ház ban ne vel”,
nem ké szí ti fel gyer me két az élet
ki hí vá sa i ra. Ha túl sza bad já ra hagy,
ak kor pe dig a gyer mek kel „sza lad
el a ló”, ne he zeb ben lesz ké pes al -
kal maz kod ni kö zös sé ge sza bá lya i -
hoz. Jó len ne meg ta lál ni egy biz -
tos kö zép utat, ame lyet igyek szünk
min dig ke res ni, de ez sok szor el -
vér zik a szü lõ - gyer mek kö zöt ti
csa tá ro zá sok ban. Ha fo lya ma to san
az önál ló, fe le lõs ség tel jes dön té -
sek re ké szí tet tük fel gyer me kün -
ket, ha meg ta ní tot tuk, hogy kö ve -
tel mé nyek, el vá rá sok, sza bá lyok ke -
re te zik élet te rün ket, hogy kö zös -
ség ben él ni csak al kal maz kod va le -
het, ak kor bíz ha tunk ab ban, hogy
ke vés bé lesz szél sõ sé ge sen ki len gõ
a vi sel ke dé se ser dü lõ kor ban. 

Mind ezek el le né re még is elõ for -
dul, hogy az élet kor ára jel lem zõ
kí ván csi ság tól hajt va, a fel nõt tek
jó zan sza bá lya it szá mos eset ben fel -
rúg va, vagy el len áll va ne ki, önál ló
pró bál ga tá sok ból pró bál ta pasz ta -
la to kat sze rez ni. Még akár úgy is,
hogy köz ben is me ri az in té se ket, a
til tá so kat. Kü lön ben is, már az el -

sõ em ber pár tör té ne té bõl tud juk -
és ez fo lya ma to san új ra és új ra is -
mét lõ dik az egyé ni fej lõ dé si fo lya -
mat ban -, hogy a til tott dol gok a
leg éde seb bek. Te hát a ser dü lõ pró -
bál ko zik. Ki pró bál ja a fel nõt tel,
szü lõ vel va ló el len ál lást, kí sér le te -
zik elõ ször a sza bá lyok fel rú gá sá -
val, az tán meg az át sza bá sá val, pró -

bál gat ja, men  nyi a
kö röt te élõ fel nõt tek
sze re te te. Va jon erõ -
sebb-e, mint a tü rel -
me? Ki pró bál ve szé -
lyes és jó dol go kat is,
sa ját ta pasz ta la tá val
akar meg gyõ zõd ni a
vi lág dol ga i ról. Nem
tud, de nem is akar

ki ma rad ni a kor tár si cso port ból,
ami újabb ki hí vá sok elé ál lít ja. 

Szá mos csá bí tás ha tá sá nak en -
ged ve ki pró bál ja a ci ga ret tát, az al -
ko holt, né mely dro go kat. So kak -
nak kö zü lük ez csak egy meg ta pasz -
ta lás lesz, né há nyuk nak sa já tos élet -
vi tel. De le ma rad ni nem le het! Mû -
kö dik a cso port ha tás! A rek lám, a
tö meg kom mu ni ká ci ós ha tá sok!
„Csak fo gyassz! Még ak kor is, ha
er re sem pszi ché sen, sem gaz da sá -
gi lag nem ké szül tél fel! Mi majd
adunk ne ked hi telt! Pénz ügyit is.
Meg le he tõ sé ge ket is. Min dent meg -
kap hatsz, amit csak sze med – szád
meg kí ván!” És a vir tus: „Igy több
le hetsz má sok nál! Lá tod, mi lyen fel -
nõt tes dol go kat mû velsz, do hány zol,
iszol. Apád a … -dik szü le tés na po -
don ci gi vel, ital lal ritualizálja a fel -
nõt té ava tá si szer tar tást.” Stb. stb. … 

Jö võ ter ve zés …
S ha ezt a – sze rin tem ter mé sze tes
és min den na pos - fo lya ma tot szü -
lõ ként ész re ves  szük (nem ne héz,
ha fon tos a gyer me künk, ha fi gye -
lünk rá, hi szen mi is vol tunk ser -
dü lõk) ak kor meg ije dünk: „Mi lesz
így ve le? El fog zül le ni! Dro gos

lesz!” De köz ben tel je sen ter mé -
sze tes moz du lat tal meg kí nál juk ci -
ga ret tá val, egy po hár ital lal. Va -
gyis nem va gyunk kö vet ke ze te sek
még a sa ját fél té sünk ben sem! Ek -
kor le het, hogy túl köt jük, túl sza bá -
lyoz zuk, bün te té se ket al kal ma zunk.
Hát csak te gyük! Igy biz to san el for -
dul tõ lünk!

Õ nem ezt vár ja! Azt sze ret né,
hogy fo gad juk el, hogy már nem
kis gye rek! Ne kell jen ne ki nap mint
nap ezt bi zony gat nia. Vá gyik önál -
ló ság ra, de ugyan ak kor fo ko zott
igé nye van a sze re te tünk re és a ve -
lünk va ló együtt lét meg hitt sé gé re
is. En nek meg te rem té sét nem tõ -
le kell vár nunk, ne künk kell(ett)
ki ala kí ta ni. Szá mos olyan kér dé se,
gon do la ta van, ame lyet meg sze ret -
ne osz ta ni más sal, s er re az el fo ga -
dó, tá mo ga tó szü lõi at ti tûd del biz -
to sí tott be szél ge té sek nyújt ha tunk
le he tõ sé get. Ha nyi tott va gyok rá,
és biz to sí tom a szá má ra szük sé ges
idõt, ak kor meg be szél he ti ve lem,
szü lõ vel is a gond ja it, gon do la ta it,
öt le te it, fé lel me it, akár a „til tott vi -
lág ban szer zett” ta pasz ta la ta it is.
Minden nek alap ja a köl csö nös bi -
za lom és a part ner ség, ame lyet szü -
lõ ként ne künk is meg kell ta nul -
nunk ser dü lõ gyer me künk mel lett.

Ha a szü lõ:
– tud ja, hogy gyer me ke jö võ je

nagy ban függ az õ szü lõi ma ga -
tar tá sá tól,

– vall ja, hogy a tu dás, a tá jé ko zott -
ság fon tos té nye zõ az em ber éle -
té ben,

– be lát ja, hogy gyer me ke fej lesz -
té se nem ki zá ró lag az in téz mé -
nyek fel ada ta,

– ér zi, hogy õ a leg fon to sabb és
leg meg ha tá ro zóbb sze mély a
gyer me ke éle té ben,

– ke re si a meg ol dást ar ra, hogy
gyer me ke a ké pes sé ge it mi nél
job ban ki bon ta koz tat has sa,

– ké pes ar ra, hogy sa ját igé nye it
(szó ra ko zás, pi he nés) – idõn ként

– a gyer me ké vel va ló fog lal ko zá -
sért hát tér be szo rít sa,  

ak kor ér he ti el leg biz to sab ban,
hogy a gyer me ke
– meg tisz te li õt bi zal má val,
– kö ve ti a szü lõ ál tal nyúj tott min -

tát, 
– ér vé nye sül ve ha lad a sa ját út ján,
– ki egyen sú lyo zott lesz,
– öröm te li éle tet él het.

És ha még is van nak, lesz nek prob -
lé mák?
Min den kép pen aján la nám, hogy
for dul ja nak szak em ber hez. El sõd -
le ge sen az is ko la pe da gó gu sa, if jú -
ság vé del mi fe le lõ se, is ko la or vo sa,
is ko lai vé dõ nõ je áll ren del ke zés re
a se gít ség nyúj tás ban.

Ál ta lá nos prob lé mák ese tén 18
éves élet ko rig fel ke res he tõ a szak el -
lá tó há ló zat – Sze ge den a Te mes vá -
ri krt. 35–37. -, 18 éves ko ron túl Sze -
ge den a Va sas Szent Pé ter u. 1–3.

Drog prob lé mák ese tén a Dr.
Farkasinszky Te ré zia If jú sá gi Drog -
cent rum se gít sé gét ve he tik igény be.

Schád Lász ló
Pszi cho ló gus

Algyõ se gí tett az ár víz ká ro sul ta kon
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta is együtt érez az ár víz súj tot -
ta te le pü lé sek la kó i val. Ezért te le -
pü lé si ös  sze fo gás ra kér te és buz -
dí tot ta a nagy köz ség la kos sá gát,
in téz mé nye it, ci vil szer ve ze te it és
vál lal ko zó it. 

Az ön kor mány zat a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél ve ze tett el kü lö ní tett
szám lá já ra több mint 400.000 fo -
rint. tá mo ga tás gyûlt ös  sze kö szön -
he tõ en a lel ki is me re tes se gí te ni
szán dé ko zók nak. 

Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ-
tes tü le te a 210/2010. (IX. 22.) Kt.
ha tá ro za tá nak ér tel mé ben az ár -
ví zi károk hely re ál lí tá sá nak cél já -
ból a ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság ár ví zi aján lá sa alap ján Ónod
te le pü lést tá mo gat ja az zal, hogy
az el kü lö ní tett szám lán ös  sze gyûlt
tá mo ga tá si ös  sze get 500.000 Ft-
ra egé szí ti ki. A tes tü let to váb bá
szük sé ges nek tart ja az el kü lö ní -
tett szám la fenn tar tá sát is. 

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet

mon da ni tá mo ga tá su kért a 2010.
szep tem ber 14-ei be fi ze té sek sze -
rint az aláb bi se gí tõk nek: 

Aradán Ferencné, Ács Lajosné, Ba -
kos Jó zsef, Belovai Józsefné, Bereczné
Láz ár Nó ra, Dél út Kft., Dr. Gu ba csi
Eni kõ, Dr. Nagy Ju dit Pál ma, Dr.
Pi ri Jó zsef, Dr. Var ga Il di kó, Ele kes
Béláné, Erdélyiné Szûcs Ju dit, Gara-
jszki Andrásné, Gonda Józsefné, Gu -
ba csi Bé la, Hegyesné Donáth Haj nal -
ka, Hor váth Jó zsef, Ja ni Zol tán, Ju -
hász Ri ta, Ju hász Zsolt, Ka pos vá ri

La jos, Karsai Lász ló, Kecs kés Istvánné,
Kiss Fe renc, Kiss Mihályné, Kiss Já -
nos, Ko csis Mi hály, Ko vács An tal, Ko -
vács Eri ka, Krammer Gyu la, Lele Já -
nos, Mol nár Já nos, Nagy Jó zsef, Né -
met Kál mán, Név te len, Nyá ri Jó zsef,
Ozsváth Lász ló, Özv. Far kas
Sándorné, Pap Lász ló, Sü li Jó zsef,
Sza bó Be á ta, Szabóné Szél Il di kó, Sze -
ke res Kál mán, Ta nács Lajosné, Ter -
hes Sándorné, Ter mé szet vé dõ Hor -
gász egye sü let, Tö rök Andrásné, Tö -
rök Sándorné, Turák Bé la.
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Al gyõi ös  sze fo gás: mo bi li tás hét
Az Eu ró pai Mo bi li tá si Hét (EMH)
a fenn tart ha tó vá ro si és te le pü lé -
si köz le ke dé sért min den év ben

szep tem ber 16-22.-e kö zött meg -
ren de zett kam pány az eu ró pai vá -
ro si há ló za tok szer ve zé sé ben és az
Eu ró pai Bi zott ság Kör nye zet vé -
del mi és Fõ igaz ga tó sá ga tá mo ga -
tá sá val.  A kam pány cél ja az eu -
ró pai ön kor mány zat ok ösz tön zé -
se a fenn tart ha tó köz le ke dést szol -
gá ló in téz ke dé sek be ve ze té sé re,
va la mint ar ra, hogy a he lyi la -
ko sok, ci vil szer ve ze tek,
vál lal ko zók fi gyel mét
fel hív ják a kör nye -
zet tu da tos vi sel ke -
dés re, va la mint a
gép ko csin kí vü li
egyéb köz le ke dé si
esz kö zök hasz ná -
la tá ra. 

A 2002-es in du lás
óta a kam pány hoz év -
rõl év re egy re több ön -
kor mány zat tár sult – a 126/2010.
(V. 26.) Kt. ha tá ro zat ér tel mé ben
pe dig az idei esz ten dõ ben Algyõ
Nagy köz ség is csat la koz ni kí vánt
a nem zet kö zi kez de mé nye zés hez,
mely nek idei mot tó ja a „Köz le -
kedj oko sab ban, élj egész sé ge seb -

ben!” szlo gen volt. A szer ve zõk
meg ke re sé sé re azon nal csat la koz -
tak az in téz mé nyek, ci vil szer ve -

ze tek, ér dek lõ dõk és se gí tõk a
nem zet kö zi kez de mé nye zés hez,
így Algyõn egy – a he lyi spe ci a li -
tá sok ra és le he tõ sé gek re ala po -
zott –programsorozat bon ta ko zott
ki. A mo bi li tá si hét al kal má val az
ér dek lõ dõk ke rék pár- és gya lo -
gos tú rá kon is mer het ték meg a te -
le pü lés épí tett és ter mé sze ti ér té -

ke it, meg tisz tí tot ták a fõ tér és
fa lu ház kör nyé két,

egész ség- és élet mód
na pon szé pül het -
tek és gyógy ul hat -
tak. A szû rõ vizs -
gá lat ok mel lett
ál la pot fel mé rés,
lovaskocsizás,

úszás, rend ha gyó
ke rék pá ros test ne -

ve lõ órák, óvo dai
rajz pá lyá zat, ügyes sé gi

traffipax-os ke rék pár-gyor sa -
sá gi ver seny, ka jak-ke nu be mu ta -
tó, hor gász ver seny, élet re form
klub és Pálinkó tánc is ko la vár ta
az ér dek lõ dõ ket. 

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet
mon da ni a prog ram si ke res meg -

va ló sí tá sá ban részt ve võk nek és
re mél jük, hogy Algyõ jö võ re is
kap cso lód ni fog a nem zet kö zi kör -
nye zet vé del mi ’mobilitási’ hét hez. 

Kö szö net a részt ve võk nek: Al -
gyõi Ál ta lá nos Is ko la, Al gyõi Fa -
lu ház, Könyv tár és Táj ház, Algyõ
Nagy köz ség Ön kor mány za ta, Al -
gyõi Lovasklub, Al gyõi Nõ egy let,
Al gyõi Sport kör Kajak-Kenu Szak -
osz tály, Al gyõi Ter mé szet vé dõ és
Hor gász Egye sü let, Bó bi ta Böl -
csõ de, Csong rád Me gyei Rend õr-
fõ ka pi tány ság, Egye sí tett Szo ci á -
lis In téz mény és Gyer mek jó lé ti

Szol gá lat, Gyevi pa ti ka, GYEVIÉP
Nkft., GYEVITUR Kft. – Bor bá la
Für dõ, Ma gyar Vö rös ke reszt,
Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
Enegriagazdálkodási Fõ osz tály
Mé szá ros Im re ve ze tõ-ta ná csos,
Pálinkó Luj za és Len gyel Zol tán,
Sze ged Rend õr ka pi tány ság, Szi -
vár vány Óvo da, Szõ ke Ti sza Al -
gyõi Nyug dí jas klub.

Aján lott hon la pok: 
www.mobilityweek.eu,
www.nfm.gov.hu/emh,
www.algyo.hu.

B. L. N.

Fel men tõ se reg in dult Eger be
A Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le -
te he lyi cso port já ban el ha tá roz -
tuk, hogy Eger be uta zunk, és, ha
ott még par ti zán ko dó tö rö kö ket
ta lá lunk, azo kat bot ja ink kal el ker -
get jük. Mint hogy ilye ne ket nem
ta lál tunk, meg néz tük a vá rat, a
ne ve ze tes sé ge ket. Nem hagy hat -
tuk ki a Szép asszony völ gyét sem,
ahol meg ebé del tünk, meg kós tol -

tuk a bi ka vért, így jó han gu lat ban
tér tünk ha za.

A me gyei egye sü let szer ve zé sé -
ben ke rült sor szep tem ber 11-én
a Juniold együt tes rock kon cert -
jé re, akik ki tû nõ talp alá va lót ját -
szot tak. Ezt kö ve tõ en cso por tunk
tag ja, Lele Krisz ti án ké szü lõ le -
me zé rõl tar tott be mu ta tót nagy si -
ker rel.

Még szep tem ber 8-án a Szõ ke Ti -
sza nyug dí jas klub bal kö zös hor gász -
ver senyt ren dez tünk a Kor mo rán
Hor gász Egye sü let nek kö szön he tõ en.
A ti zen nyolc in du ló kö zül el sõ lett
Nagy Lász ló, aki egy ka pi tá lis csu kát
fo gott. Má so dik he lye zést Sza bó Im -
re, har ma di kat Por tö rõ La jos ér te el.

A ver senyt kö ve tõ en az as  szo -
nyok kel le mes uzson ná val ven dé -

gel tek meg ben nün ket és a szur ko -
ló tag tár sa kat, és ahogy an nak len -
nie kel lett, elõ ke rült né hány üveg
bor is. Ez úton is kö szön jük Né -
meth Ist ván nak, hogy a pi he nõ há -
zat ren del ke zé sünk re bo csá tot ta.

Leg kö ze lebb ok tó ber 13-án,
szer dán ta lál ko zunk a klub fog lal -
ko zá sun kon.

Sermann Jó zsef ve ze tõ sé gi tag
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ÕBK: Da lok szár nyán 
a „Szõ ke Ti szá ról”.

2. EST HA RANG

Vi rít már a szar ka láb oda ha za ré gen,
Ezer tü csök mu zsi kál most is künn a
ré ten.
Oda jár ki a ba bám, mo soly gott a sze -
me rám,
Is te nem, de szép volt… Is te nem, de
rég volt!
//:Álmodó Ti sza part, szí vem, lel kem
oda hajt!
Leg elé szõ nyáj, dé li bá bos táj,
Ár va szí vem csak utá nad fáj, fáj, fáj,
Nád fe dél, fa lu vég, el ju tok-e ha za még?
Vár ott hon re ám az édes anyám, visz  -
sza vár a szép ma gyar hazám.://

Haj la do zó bú za föld, vad vi rá gos árok,
Bá na to mat al ta tom, ha így ha za já -
rok.
Csi lin ge lõ est ha rang, ös  sze bú vó vad -
ga lamb,
Is te nem, de szép volt… Is te nem, de
rég volt…

//:Álmodó Ti sza part, szí vem, lel kem
oda hajt!

Leg elé szõ nyáj, dé li bá bos táj,
Ár va szí vem csak utá nad fáj, fáj, fáj,
Nád fe dél, fa lu vég, el ju tok-e ha za még?
Vár ott hon re ám az édes anyám, visz  -
sza vár a szép ma gyar hazám.://

3. „TA VAS  SZAL A TISZA…”

Ta vas  szal a Ti sza mi kor ki vi rág zik,
Mil lió kis lep ke vi ze fö lött ját szik,
De egy sem él odá ig, míg szá mo lok
szá zig
Te me tõ a Ti sza, mi kor ki vi rág zik.

A mi sze rel münk is olyan ké rész élet,
Alig szü le tett meg már is sem mi vé lett,
De az én két sze mem, min dig könny -
ben ázik, 
Úgy lá tom a Ti szát, mi kor ki vi rág zik.

Hû vös õszi esõ ver de si a fá kat, 
Égõ sze re lem mel mind hi á ba vár lak,
El né zem a Ti szát, szí vem hoz zád vá -
gyik,
Ha lá lom a Ti sza, mi kor ki vi rág zik.

(A to váb bi ti szai da lok szö ve gét la -
punk kö vet ke zõ szá má ba kö zöl jük)

„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

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.

TOJÁS 
Legelõn tartott

tyúkoktól 

friss tanyasi 

NAGY tojás kapható.

Kastélykert u. 169.

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
Té li gu mi sze re lé si ak ció! 4 cse re ese tén

900 Ft/db 15”-ig
sze re lés sel, centírozással, sze lep cse ré vel.

16”-ig 11000 Ft/db

Új és hasz nált gu mik ked ve zõ áron!
Te her, kis te her, ka mi on gu mi sze re lés, ja ví tás.

Cím: Algyõ, Gé za u. 15. Tel.: 06-20/455-83-00

Sikeresen folytatódik 
Algyõn a méhnyakrák 

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

Az érin tet tek írás be li nyi lat ko -
zat té te lét kö ve tõ en a ta va lyi év -
ben 15 al gyõi kis lány kér te és kap -
ta meg a hu mán papillóma-vírus
(HPV) el le ni vé dõ ol tást. A fe jen -
ként 100.000 Ft ér té kû, a szü lõk
szá má ra in gye ne sen biz to sí tott vé -
dõ ol tás sal egy fon tos la kos sá gi
egész ség prog ram vet te kez de tét. 

A prog ram a 2010-es esz ten dõ -
ben is foly ta tó dott: a nagy köz ség
Kép vi se lõ-tes tü le te a 2010. év ben
is tá mo gat ta a HPV okoz ta be teg -
sé gek vé dõ ol tá sá nak té rí tés men te -

sen tör té nõ be ada tá sát a már ko ráb -
ban el fo ga dott fel té te lek sze rint. 

A 2010-ben 12. élet évü ket töl -
tõ kis lány ok ese té ben: 19 fõ bõl (a
szü lõi nyi lat ko za tok be ér ke zé sét
kö ve tõ en) 15 fõ kis lány kap ta meg
té rí tés men te sen a 3 ol tá si sor ból
ál ló vak ci nát, mely nek tel jes be ke -
rü lé si ös  sze ge: 894.000 Ft. 

Szü lõi kez de mé nye zés alap ján
az igény fel mé rést kö ve tõ en a
124/2010. (V. 26.) Kt. ha tá ro zat
ér tel mé ben a 2010. esz ten dõ ben
14 éves al gyõi ál lan dó lak cím mel
ren del ke zõ lá nyok is meg kap ták
a HPV- vé dõ ol tást, mely nek be -
ke rü lé si ös  sze ge: 1.072.800 Ft. 

Így ös  szes sé gé ben a 2009. óta
tar tó HPV-megelõzési prog ram -
ban már az al gyõi ön kor mány zat
2.860.800 Ft-tal tá mo gat ta a az
al gyõi csa lá do kat, a méh nyak-rák
prog ram ban részt ve võ ket. 

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

felkészítõ AANGOL 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.
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IM MUN- CSO MAG AK CIÓ!
VÉ DE LEM A CSA LÁD MIN DEN TAG JÁ NAK!

A kí nai or vos lás / öt elem tan /szerint most van itt az ide je, hogy im -
mun rend sze rünk erõ sí té sé vel a tü dõt, vas tag be let, ve sét, húgy hó -
lya got, pe te fész ke ket és a prosz ta tát meg tá mo gas suk an nak ér -
de ké ben, hogy szer ve ze tünk stressz tû rõ ké pes sé ge fo lya ma to -
san ma gas szin ten meg ma rad jon!
A nyu ga ti or vos lás sal tel je sen ös  sze cseng ez a meg fi gye lés. Ilyen -
kor, ha be ku kucs kál nak a kü lön bö zõ or vo si ren de lõk be, azt lát hat -
ják, hogy meg nõtt azon gye re kek és fel nõt tek szá ma, akik nek fáj
a tor ka vagy fo lyik az or ra, sok az inf lu en zás, és aki tü dõ gyul la dást
ka pott. Ilyen kor szok tak fel lán gol ni a bél pa na szok is. Kön  nyeb ben
fel fá zunk, csíp a vi ze le tünk. A nõ gyógy ász ok nál gya ko ribb di ag nó -
zis a pe te fé szek-gyul la dás, az uro ló gu sok nál meg a prosz ta ta-gyul -
la dás.

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 ét rend ki egé szí tõ it: IM MUN-CSO MAG
2 do boz tiens kálcium por 12 420 Ft. + 1 do boz tiens cordyceps

/14 850 Ft he lyett / 5 Ft-ért!
Kér dé sé vel és im mun cso mag vá sár lá si igé nyé vel for dul jon:

Sándorné Vas vá ri Ka ta lin Dr. Tápai Má ria
az Ön sze mé lyes ve võ gon do zó ja a Tiens or vos, 

füg get len mun ka tár sa
+36-20-5357-467, +36-30-201-1465,            

csababuli@invitel.hu tapai.maria@gmail.com                                                                 

AHOL A TIENSES SZÁ LAK ÖS  SZE FUT NAK:

TIENS IN FOR MÁ CI ÓS ÉS TA NÁCS ADÓ KÖZ PONT
SZE GED, ÕSZ U. 5.SZ, 62/440-401

www.tiensalfa.hu

KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ
AL GYÕI GYÜ LE KE ZE TE

Jé zus ban meg gyógy ul hatsz min den be teg ség bõl!
Adj le he tõ sé get ma gad nak és gye re el Is ten szent je len lé té be,

ahol imád ko zunk a gyógy ulá so dért.
Sze re tet tel vá runk hit kö zös sé günk be.

ÁL LAN DÓ AL KA LOM
Algyõ Táj ház, Kas tély kert u.42.

Min den pá rat lan hé ten szer dán 15 óra.
Rész vé tel in gye nes

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.
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Ki rán du lás a Du na ka nyar ba
Még ta valy meg be szél tük, hogy az
idei õszön meg néz zük a ki rá lya -
ink lak ta ré szét az or szág nak. Szép,
nap sü té ses, kel le mes reg gel kö -
szön töt te a gyü le ke zõ tár sa sá got.
A nyug dí jas klub cso port ja in dult
fel fe de zõ út já ra.

Az el sõ meg ál lónk a Ci ta del la
volt. Néz tük a Du na ezüs tös csík -
ját és so rol tuk a raj ta le võ hi da -
kat. A bu dai és a pes ti pa no rá ma,
a ren ge teg kül föl di tu ris ta kö zött
örül tünk, hogy mi is itt le he tünk,
hisz a vi lág örök ség ré sze ez a pa -
no rá ma. So kan most jár tak elõ -
ször a Gel lért-he gyen kö zü lünk.
A pa no rá ma meg cso dá lá sa után
meg néz tük a fel újí tott sza bad ság -
szob rot.

Itt fényképezkedtünk, és foly -
tat tuk utun kat Szent end ré re. A
fes tõ i en szép vá ros ban az el sõ aka -
dály volt a Sza már hegy re fel jut -
ni.

Lép csõk so ka sá ga vár ta, ho gyan
bir kó zunk meg ez zel az aka dály  -
lyal. Sze ren csé re fel küz döt tük ma -
gun kat, amit szí vó sá gunk nak kö -
szön het tük. Szent end re nem ad ja
kön  nyen ma gát, a dom bok ra épült
vá ros ban ke vés a víz szin tes út.

Ez a vá ros a sok temp lo má val,
a szé pen kar ban tar tott szerb, sváb,
gö rög há za i val iga zi gyöngy szem.
Amit le he tett, meg néz tünk, fény -
ké pez tünk és meg kós tol tunk. Az
idõ gyor san sza ladt, így ne künk
is foly tat ni kel lett utun kat szál lás -
he lyünk re Dunabogdányba.

Meg ér ke zé sünk után el sé tál tunk
Nepomunki Szent Já nos szob rát
meg néz ni, amit még 1527-ben
hagy tak itt a me ne kü lõk.

A fa lu ban az óta ápol ják és vé -
dik vé dõ szent jü ket. Meg néz tük a
ne ve ze tes sé ge ket, fel men tünk a
Kál vá ria domb ra és be men tünk a
temp lom ba is. Ezek után el fog lal -
tuk szál lá sun kat. Kis pi he nés után
a Du na part ján lé võ ven dég lõ ben
va cso ráz tunk.  Kel lõ en el fá rad va
tér tünk nyu go vó ra. 

A má so dik nap is na gyon tar tal -
mas volt. Az idõ ra gyo gó, szin te
nyá ri as, még fel hõ sem igen volt
az égen. Jó ked vû en, izom láz nél -
kül ér kez tünk Vi seg rád ra. Elõ ször
a Pa lo tát cso dál tuk meg, és köz -
tünk szól va - tud tak él ni- õse ink.
Ez után fel men tünk a ki lá tó ba. A
lát vány me sés, el is fe led kez tünk
a li he gés rõl, hisz min den kit ma -
gá val ra ga dott az elénk tá ru ló táj
szép sé ge.

Rö vid pi he nõ, ká vé zás, sö rö zés
után a he gyen át gya log foly tat tuk
utun kat a Vi seg rá di Vár ba. Az er -
dõ kel le mes, hû vös csend jé ben
iga zi ki kap cso ló dást érez tünk. A
fák le ve lei kö zött ját szó nap su ga -
rak olyan ná tet ték az egé szet,
mint ha a me sé ben len nénk. Ki ér -
tünk az er dõ bõl és meg lát tuk az

elõt tünk ma ga so dó vá rat. A vár
be vé te le ne héz di ó nak lát szott,
hisz a pénz tár hoz 

már egy me re dek lép csõn kel -
lett fel men ni. Kis pi he nés sek kel,
szin te min den ki fel jött a vár ba, és
nem gyõz tünk há lál kod ni ma -
gunk nak, hogy meg tet tük ezt a
meg erõl te tõ utat. A vár cso dá la -
tos, a pa nop ti kum pe dig tel je sen
élet sze rû ér zés sel töl tött el min ket,
mint ha Má tyás ki rály ven dé gei let -
tünk vol na. Saj nos so ká ig nem ma -
rad hat tunk, hisz még elõt tünk volt
Do bo gó kõ fel fe de zé se.

Min den ki tud ja, hogy itt ta lál -
ha tó a föld szív-csakrája. Ezo te ri -
kus ta nok sze rint itt fut nak ös  sze
a föld erõ vo na lai. Na gyon jó a le -
ve gõ, és a ki lá tó ból szép lát vány
tá rult elénk. Mi u tán ki gyö nyör -
köd tük ma gun kat, a fü lün ket a
szik lá ra té ve fi gyel tük a kõ do bo -
gá sát, de nem hal lot tunk sem mit.
Saj nos mi nem ta lál tuk meg a
„dobogókõvet”, de így is na gyon
jól érez tük ma gun kat. Meg néz tük
a ne ve ze tes sé ge ket és in dul tunk
vis  sza a pi li si he gye ken ke resz tül
szál lás he lyünk re, „Bogdányba”. 

Ez a nap is gyor san el telt, a va -
cso ra után nem kel lett sen kit rin -
gat ni, hogy el alud jon.

El ér kez tünk a ki rán du lá sunk
har ma dik nap já hoz. Er re a nap -
ra hagy tuk az Esz ter go mi Ba zi li -
kát, hogy ké nyel me sen min dent
meg tud junk néz ni. Be men tünk
a Kincs tár ba és csak néz tünk, hogy
mi lyen ék sze rek, ru hák, és egyéb
dol gok so ka sá ga mu tat ja az el múlt
idõk gaz dag sá gát. Mi u tán meg -

néz tük be lül rõl a Ba zi li kát, a kö -
rü löt te lé võ Szent Ist ván tér ben
gyö nyör köd tünk. Meg te kin tet tük
még Melocco Mik lós al ko tá sát,
mely „Ist ván ki rály meg ko ro ná -
zá sa” cí met vi se li.

Ezt kö ve tõ en át men tünk a Má -
ria Va lé ria hí don Pár kány ba. Szét -
néz tünk a bel vá ros ban, meg kós tol -
tuk a „sztra pacs kát” és a Szlo vák
sört. Mind ket tõ igen jól esett.

Foly tat va utun kat to vább, meg -
ér kez tünk Zebegénybe. Itt a Kós
Kár oly ál tal ter ve zett pá rat lan
szép sé gû „ma gyar sze ces  szi ós” plé -
bá nia temp lo mot Ka pás Lász ló
plé bá nos mu tat ta be,  és tar tott
egy rö vid tá jé koz ta tót a temp lom
tör té ne té rõl.

Meg kö szön ve a hal lot ta kat, bú -
csút vet tünk ezen va rá zsos szép sé -
gû táj tól. Már csak át su han tunk
Nagy ma ro son, Ve rõ cén,  és csak
Vá con áll tunk meg. Itt meg néz -
tük a ba rokk fõ te ret a meg úju ló
tör té nel mi épü le tek kel. A vá rost
mû em lé kei von zó tu risz ti kai cél -
pont tá tet ték, ez csa lo ga tott min -
ket is ide.

Ös  sze fog lal va en  nyi fért a há -
rom na pos ki rán du lás ba. Kö szö -
nöm min den ki nek, hogy együtt
le het tünk, kö szö nöm azt a sok se -
gít sé get, amit a cso port tól kap -
tam, kap tunk, és kö szö nöm
Rudolfné Ma ri ká nak hogy vé gig
ka la u zolt ezen a gyö nyö rû tá jon.

Dé del get ve egy új ál mot, fel töl -
tõd ve ener gi á val, jó ked vû en tér -
tünk ha za a mi sze re tett Algyõnkre.

Kneip Ferencné

Né pi ipar mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti zsû ri zés Algyõn
Az Al gyõi Mû vész kör szer ve zé -

sé ben az idén már 6. al ka lom mal
zaj lott le szep tem ber 22-23. kö -
zött a né pi ipar mû vé sze ti és ipar -
mû vé sze ti zsû ri zés Algyõn.

Idén elõ ször nem zet kö zi vé vált
ren dez vé nyünk, hi szen a ha tá ron
túl ról is csat la koz tak hoz zánk: a
Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont
6 al ko tó ja is ná lunk mi nõ sít tet te
mun ká it. Saj nos a zsû ri zést kö ve -
tõ ki ál lí tás ra nem tud tak itt ma -
rad ni, de ter vez zük, hogy a jö võ
év fo lya mán, az Al gyõi Mû vész -
kör meg hí vá sá ra, egy ki ál lí tás ke -
re té ben be te kint he tünk az ot ta ni
Al ko tó ház mû kö dé sé be.

A mi nõ sí tést a Ha gyo má nyok Há -
za és az Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
szak em be rei vé gez ték. A né pi ipar -
mû vé sze ti meg mé ret te té sen 134 al -

ko tás vett részt, eb bõl 16 db tárgy”A”,
87 db al ko tás „B,”minõsítést ért el,
9 db al ko tást „aján dék tárgy” ka te -
gó ri á ba so rolt a zsû ri, míg 22 db-ot
el uta sí tott. Az ipar mû vé sze ti zsû ri -
zé sen 48 al ko tás in dult, eb bõl 45 db
ke rült el fo ga dás ra. Két al ko tó, köz -
tük az al gyõi Gonda Károlyné, lek -
to rá tu si di csé ret ben ré sze sült.

A zsû ri zett al ko tá sok ból szep -
tem ber 28-án nyílt ki ál lí tás a táj -
ház ban, amely október15-ig te -
kint he tõ meg.

A két zsû ri zés re ös  sze sen 38 al -
ko tó je lent ke zett, 182 al ko tás sal.

Ágos ton And rea Bács ka to po lya, 
Bajnócziné Rácz Éva 

Hód me zõ vá sár hely
Bereczné Láz ár Nó ra 

Hód me zõ vá sár hely

Bózsó Sándorné Szatymaz
Chemezné Fe ke te Ale xand ra

Szen tes
Dá ni el Ré ka Dunabogdány
Er dei Gáborné Ma kó
Er dé lyi Lász ló Sze ged
Faragóné Hor váth Ka ta lin 

Ma kó
Fá bi án Zsu zsa Sza bad ka
Fo dor Jánosné Algyõ
Gálné Nagy Il di kó Algyõ
Gonda Károlyné Algyõ
Gyenes Gyöngy vér Sze ged
Je ges Ilo na Sza bad ka
Jójárt Ro zá lia Petõfiszállás
Ke re kes Ibo lya Bu da pest
Kiss Fe renc Hód me zõ vá sár hely
Kovácsné Tóth Éva Sándorfalva
Ko vács Sán dor Sze ged
Lazarevic Te ré zia Sza bad ka
Lele Zoltánné Föl de ák

Lindeman Éva Sza bad ka
Losonczi Já nos Tö mör kény
Mu ha ri Má ria Sze ged
Nagy Gá bor Sze ged
Nyí ri Dá ni el Zoltánné Szen tes
Ormándi Lász ló 

Kis kun fél egy há za
Papp Lász ló Sze ged
Radics Bá lint 

Pusz ta mér ges
Rébeli Sza bó Já nos

Hód me zõ vá sár hely
Sza bó Éva Csong rád
Szakál Lász ló 

Hód me zõ vá sár hely
Szalai Jo lán Sza bad ka
Szûcsné Urbaniczki Ilo na 

Csong rád
Ungi Jánosné Ûllés
Vincze Já nos Csengele
Zádori Éva Sze ged
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Pro jekt zá ró a nap kö zi ben
A nap kö zi ott hon prog ram ja az idén
is min den hó nap ban egy-egy té ma
kö ré szer ve zõ dik. Öröm mel hal lot tuk
a gye re kek tõl, hogy a nyá ri szü net
min den ki szá má ra él mé nyek ben gaz -
dag, iga zán pi hen te tõ prog ra mok -
kal te li ki kap cso ló dást je len tett, és
mind an  nyi an – ki csik és na gyok egy -
aránt – ér dek lõd ve vár juk, hogy a ta -
nu lá son kí vül mi lyen iz gal mas ese mé -
nyek vár nak ránk eb ben az év ben. 

Szep tem ber az új ra kez dés, be -
szok ta tás, egy más ra han go ló dás idõ -
sza ka. Ép pen ezért en nek a hó nap -
nak az „Új ra együtt” cí met ad tuk.
Min den nap kö zis cso port fõ te vé -
keny sé ge e pro jek ten be lül a já ték
volt, mely já té kok se gít sé gé vel mi,
cso port ve ze tõk el sõd le ges cél ként
a gye re kek be il lesz ke dé sé nek se gí -
té sét, szo ron gá sa ik ol dá sát, ön bi zal -
muk fej lesz té sét, má sok ér té kes tu -
laj don sá ga i nak el is me ré sét tar tot -

tuk szem elõtt. A nap kö zis pro jekt -
zá rót szep tem ber 24-én dél után tar -
tot tuk, ahol a cso por tok be mu tat ták
azo kat a „pro duk tu mo kat”, me lye -
ket Új ra együtt hoz tak lét re. Sor ke -
rült a cso por tok ál tal leg job ban ked -
velt kö zös ség épí tõ já té kok be mu ta -
tá sá ra, a III. cso port báb elõ adás sal
ké szült, a IV. cso port pe dig a hí res
„Ré pa me se” dra ma ti zá lá sá val ör -
ven de ze tett meg min ket, Bukor An -
na 3.b osz tá lyos ta nu ló vers sel kö -
szön töt te a leg ki seb be ket, és nem
ma radt el a  kö zös ének lés sem.

Bí zunk ben ne, hogy egész tan év -
ben ilyen jó ked vû en, vi dá man tu -
dunk majd együtt dol goz ni, re mél -
jük, hogy a ko moly ta nu lás mel lett
lesz idõnk az ön fe ledt já ték ra is,
mely nek se gít sé gé vel iga zán ös  sze -
tar tó, egy mást se gí tõ kö zös sé gek
ala kul hat nak ki!
Csepreginé Kis Nó ra  nap kö zis ne ve lõ 

Fej lesz tõ mû hely el sõ fog lal ko zá sa 
A Dél-al föl di Ré gió köz ok ta tás-

fej lesz tést tá mo ga tó há ló zat ki épí -
té sét szol gá ló TÁMOP-3.2.2-08/A/2-
2008-0003 pá lyá zat ke re té ben a re -
fe ren cia in téz mény je löl tek kö zül
fej lesz tõ mû he lyek jöt tek lét re. Egy-
egy mû hely be hét in téz mény kép -
vi se lõ jét vá lasz tot ták be. Nagy meg -
tisz tel te tés, hogy is ko lánk is kö zöt -
tük le het. A „Kör nye zõ vi lág te vé -
keny meg is me ré se” cí mû mû hely el -
sõ fog lal ko zá sá nak meg tar tá sá ra is
in téz mé nyün ket kér ték fel, amit
nagy öröm mel tel je sí tet tünk szep -
tem ber 24-én. A ta go kon kí vül Kiss

Tamásné, a TÁMOP sze ge di iro dá -
já nak ve ze tõ je is részt vett a dél utá -
ni prog ra mo kon. Az „Új ra együtt”
pro jekt zá ró meg te kin té se után a
nap kö zi ben al kal ma zott pro jekt pe -
da gó gia be mu ta tá sa kö vet ke zett,
amit Pallagi An na nap kö zis mun -
ka kö zös ség-ve ze tõ tar tott.  Az
ökoiskola kri té ri um rend sze ré nek
al gyõi meg va ló sí tá sát Iván Zsu zsan -
na igaz ga tó mu tat ta be a ven dé -
gek nek. A fog lal ko zást a fej lesz tõ -
mû hely mun ka terv ének kö zös ter -
ve zé se zár ta. 

Pallagi An na 
nap kö zis mun ka kö zös ség-ve ze tõ

Ta lál koz tunk  50 év  után
Nem akár mi lyen nap ra éb red tünk
2010. szep tem ber 11-én: osz tály ta -
lál ko zónk volt!

Elõ ször is reg gel a te me tõ be men -
tünk - aki tu dott- egy-egy szál vi rág -
gal azok nak a sír já hoz, akik már saj -
nos nem le het nek köz tünk. 

Utá na a fe hér is ko la pad ja i ba ül -
tünk - mint nagy ma mák, nagy ta ták-
szem ben ve lünk az asz tal nál ta ná ra -
ink: osz tály fõ nök Marótiné (ké sõbb
Palágyiné), Várhelyiné Czirok Mag -
di ka ének ta ná runk, Dr. Bereczky
Tiborné Er zsi ke rajz ta ná runk, és Bózsó
Ist ván tör té ne lem ta ná runk. Min den -
ki iz ga tott volt és örül tünk, hogy új ra
lát juk egy mást- töb ben el ke rül tek
Algyõrõl. Sok-sok aján dé kot kap tunk
Algyõrõl is em lék la po kat, élet ké pe -
ket. Ké sõbb az is ko la ud va rán em lék -
fát ül tet tek a fi úk. Utá na el men tünk
a Táj ház ba, meg néz het tük a Bó bi ta

Böl csõ dét, igaz csak kí vül rõl, a Fa lu -
há zat, a Bor bá la für dõt. Majd a Sza -
bad idõ Köz pont ba men tünk ebé del -
ni, me sél ni a ré gi csíny te vé sek rõl. Köz -
ben meg hoz ták az óri ás, öt ven sze le -
tes tor tát, és 50-es szám volt a tor ta for -
má ja. Eb bõl csak a 0 fo gyott el, az 5-
öt szét osz tot tuk, min den ki vi he tett ha -
za is. Na gyon fi nom do bos tor ta volt.
Kö szö net ér te a Vá mos Cuk rász dá -
nak, fõ leg, hogy aján dék ba kap tuk.
(A mes ter anyu ká ja is ve lünk járt.)

Na gyon jól érez te ma gát min den ki.
Kö szön jük a ta ná ra ink nak, hogy el -

jöt tek. Kö szö net az igaz ga tó nõ nek,
Iván Zuzsannának, ha rö vid idõ re is,
de új ból di á kok le het tünk. Kö szö net
Karsainé Ma nyi ká nak a szer ve zést,
hogy be te gen is vál lal ta (job bu lást kí -
vá nunk ne ki) és kö szö net min den ki -
nek, hogy el jöt tek és hogy ott le het tünk.

Az osz tály ne vé ben: Egy nagy ma ma

Az öngyújtógázról…
Drog min den olyan ké mi ai anyag,
mely a szer ve zet be ke rül ve meg -
vál toz tat ja an nak nor má lis mû kö -
dé sét, ál ta lá ban a köz pon ti ideg -
rend szer re hat, s rend sze res hasz -
ná la ta elõbb, vagy utóbb füg gõ sé -
get ala kít ki. Jo gi lag két cso port -
ba so rol juk, le gá li sak és il le gá li sak.
Fon tos tud ni, hogy ez a szét vá -
lasz tás a sze rek élet ta ni ve szé lyes -
sé gé vel nincs ös  sze füg gés ben.
Szám ta lan le gá lis anyag tu dat mó -
do sí tó ként hasz nál va ha lá los le -
het. Ilyen pl. az ön gyúj tó gáz is,
amely élet ta ni ha tá sa i ról, ve szé -
lye i rõl a szak em ber az aláb bi ak
sze rint vé le ke dik:

Az el múlt hó na pok ban több tra -
gi ku san vég zõ dött eset kap csán
le he tett hal la ni az ön gyúj tók töl -
té sé re hasz nált bu tán gáz ról. Ol -
csó és kön  nyen be sze rez he tõ. Ha -
tá sát, mint más sze re két is az al -
ko hol fo koz za.

Két do log mi att hasz nál ják ezt
a gázt a fi a ta lok, egy részt hal lu ci -
ná ci ós, ér zék csa ló dá sos ál la po tot
okoz (pl. lá to má sok), il let ve eu fó -
ri át ad. Né hány szí vás és meg is
van a kí vánt ha tás... 

Mint min den szer nek, azon ban
en nek is le het nek mel lék ha tá sai,
töb bek kö zött já rás bi zony ta lan -
ság, ko or di ná ci ós za va rok, há nyin -
ger, szé dü lés, kü lön fé le gör csök,
ful la dás, akár ha lá los szív rit mus -
za var. Sze ren csét len eset ben a há -
nya dék ba va ló meg ful la dás, vagy
va la mi lyen ha lá los sze ren csét len -
ség (pl. ma gas ból le esés, köz le ke -
dé si bal eset) be kö vet kez te. Min -
den év ben van né hány al ka lom,
ami kor az ön gyúj tó töl tõ pa lack
tar tal ma vég ze tes nek bi zo nyul.
Ilyen kor több nyi re egyéb ként
makk egész sé ges fi a ta lok ról van
szó, ami még in kább alá húz za a
ha lál ér tel met len sé gét.

„Az ön gyúj tó gáz ál do za tai nem
meg rög zött dro go sok, ha nem egy -
sze rû hét köz na pi – és kí ván csi –
fi a ta lok, aki ket vonz az új don ság
va rá zsa, eset leg a tár sak nyo má sá -
ra vál lal koz nak a szer ki pró bá lá -
sá ra. Ti pi kus „nagy szü ne ti” ká bí -
tó szer rõl be szél he tünk, hi szen a
szo ká sos for ga tó könyv sze rint a fi -
a ta lok a húsz per ces szü net ben el -

vo nul nak a mos dó ba - és mint aho -
gyan a ko ráb bi ge ne rá ci ók el füs -
töl tek egy-egy szál ci ga ret tát két
tan óra kö zött –, szív nak né há nyat
a gáz ból. Majd két-há rom per ces
eu fó ria után ki tisz tul va, mint ha
mi sem tör tént vol na, vis  sza men -
nek az osz tály te rem be a kö vet ke -
zõ órá ra – és a ta nár ál ta lá ban
sem mit nem vesz ész re.

A tör té net több nyi re ed dig tart,
min dig van azon ban né hány tra -
gi kus eset, és elõ re sen ki nem tud -
hat ja, hogy nem ép pen õ lesz-e a
sze ren csét len ki sebb ség. 

A hely ze tet to vább ront ja, hogy
a ros  szul lét idõ pont já ban az ál do -
zat ál ta lá ban már egye dül van, így
ha mar le te lik az a né hány perc,
ami kor még idõ ben jö het ne a
szak sze rû se gít ség.” (Dr. Zacher
Gá bor toxikológus)

A men tõk szint jén ed dig „csu -
pán” né hány eset ben ta lál koz tunk
tra gé di á val vég zõ dõ hasz ná lat tal.
Ez azon ban az õ szü le i ket alig ha
vi gasz tal ja, hi szen ne kik ez pon -
to san 100% volt…

Nyes te Zsolt ál lo más ve ze tõ
Or szá gos Men tõ szol gá lat

Sze ged Men tõ ál lo más

*

A meg elõ zés, a szü lõi oda fi gye lés,
a pre ven ci ós jó ta ná csok ön ma -
guk ban nem ele gen dõ ek. Al ter -
na tí vák nél kül több esé lye van,
hogy gyer me künk „rossz tár sa ság -
ba ke ve re dik”, hogy fe le lõt le nül
sú lyo san egész ség ká ro sí tó anya -
go kat pró bál ki. Ezért na gyon fon -
tos a sza bad idõ meg fe le lõ, el len -
õr zött, ugyan ak kor a fi a tal szá má -
ra örö met je len tõ hasz nos el töl té -
se. Az egyik leg jobb, ki pró bált al -
ter na tí va a sport. Te gyünk mi nél
töb bet azért, hogy fi a tal ja ink spor -
tol has sa nak!

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

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 S z e g e d Kosssuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410

E-mail: barka@csongrad.police.hu

A Dél-al föl di Ré gió „Kör nye zõ vi lág te vé keny meg is me ré se” 
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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. TTelefon: 267-202

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Ok tó ber 11-15-ig: 12.30-16.30

Ok tó ber 18-22-ig: 8-12.30
Ok tó ber 25-29-ig: 12.30-16.30

2010. 10. 16-án szom ba ton IN GYE NES HAL LÁS VIZS GÁ LAT lesz 
Dr. Ba kó Il di kó ren de lõ jé ben. 

Be je lent kez ni a 62/267-202 te le fon szá mon le het sé ges!

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:
Szep tem ber 27–Ok tó ber 1.: 7.30–12.00

Ok tó ber 4–8.: 12.30–16.30
Ok tó ber 11–15.: 7.30–12.00
Ok tó ber 18–22.: 12.30–16.30
Ok tó ber 25–29.: 7.30– 12.00
No vem ber 2–5.: 12.30–16.30

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: Hét fõ tõl – csü tör tö kig.

Be je lent ke zés: +36-20/965-0997

Fog pót lás min den faj tá ja
Zirkon ke rá mia ko ro nák, hi dak
Fém re ége tett por ce lán ko ro nák
Ult ra han gos fog kõ el tá vo lí tás

Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás
Fog ék szer fel ra ká sa ga ran cia idõ vel

Lé ze res nyál ka hár tya ke ze lés
In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.

Ér dek lõd jön ak ci ós ára ink fe lõl !
MOL, OTP, AXA egész ség kár tyát 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: 

Sü veg Já nos és Ko vács Tün de
2010. 08. 28-án

Turi La jos Zol tán és Kuczora Re ná ta 
2010. 08. 28-án
Si mon Csa ba Gá bor és Benárik Ág nes
2010. 09. 04-én
Hajdu Márk Ist ván és Ká dár-Né meth 
Me lin da 2010. 09. 04-én
Far kas Lász ló Ró bert és Ba Ág nes Irén
2010. 09. 11-én
há zas sá got kö tött.

SZÜLETÉS:

Ma gyar Ger gõ – született: 2010. 08. 25-

én an.: Kiss Má ria, apa: Ma gyar Lász ló
Ma jor Márk – született: 2010. 09. 03-án
an: Vass Esz ter, apa: Ma jor Jó zsef At ti la
Gyõrfi Eni kõ – szü le tett: 2010. 09. 08-án
an: Se bõk Mó ni ka Ka ta lin, apa: Gyõrfi Gá -
bor Já nos
Ma ros Pan ka Emí lia – szü le tett 2010. 09.
09-én  an: Var ga Emí lia apa: Ma ros Fe -
renc

HALÁLOZÁS:

Ko vács Istvánné szül.: 
Sü li Má ria 2010. 09. 04-én
Belovai Józsefné szül: 
Ju hász Má ria 2010. 09. 11-én el hunyt.

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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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 Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Gál Boglárka
Könyvtárosok: Szabó Noémi, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Jó té kony sá gi kon cert 
Sze ge di Rocker Egye sü let

Szep tem ber 11-én, szom ba ton  rock
kon cert re vár tuk az ér dek lõ dõ ket
a Fa lu ház ba. Jó té kony sá gi es tet
ren dez tünk  a sze ge di Juniolds
Együt tes köz re mû kö dé sé vel. A ren -

dez vé nyen ado mányt gyûj töt tünk
az al gyõi Moz gás kor lá to zot tak
Egye sü le te szá má ra. A szer ve zés -
ben orosz lán részt vál lalt Lele Krisz -
ti án az em lí tett cso port tag ja, aki az
es te fo lya mán nagy re mé nyû éne -
kes ként lé pett szín pad ra. Nem elõ -
ször mu tat ko zott be kö zön ség elõtt,
hi szen a klub tag ok nak már több -
ször éne kelt, mu zsi kált. Most azon -
ban nagy fá ba vág ta a fej szé jét, Ke -
le men Ist ván ze nész se gít sé gé vel sa -
ját CD le mezt ké szít. Eb bõl a ké -
szü lõ anyag ból mu ta tott be ének -
szá mo kat a kis szá mú, ám an nál lel -
ke sebb kö zön ség nek a ven dé gek
mû so ra után. A sze ge di rockerek
az el múlt 40 év leg is mer tebb, leg -
jobb szá ma it, elõ adó it idéz ték fel,
egy fer ge te ges rock tör té ne ti uta -
zás ra re pí tet ték a hall ga tó kat. 

Na gyon kel le mes es tét töl töt -
tünk el és ez úton is tisz te let tel kö -
szön jük a SZEROCK Egye sü let
tag ja i nak a fel lé pést, a ren dez vény
tá mo ga tá sát.

Kö szön jük szé pen a részt ve võk
ado má nya it és re mél jük, hogy a
leg kö ze leb bi kon cer ten is itt lesz -
nek, hi szen lesz foly ta tás!

Leléné Eri ka

Pimpimpápa
Va jon ked ves al gyõi Ol va só, tu dod,
hogy mi ez? 

Tu dod, hogy ho gyan kell csiga-
ide-pározni? Tu dod, hogy kell
arany ka csát üt ni a jé gen? Mi az a
trüccsölés?

Em lék szel még a szaporhegyi is -
ko lá ra, a Kö ves-töl tés re, Pa lás ti ins -
pek tor ra, a Stánkasznárra, Lász ló
bá csi és Vin ce bá csi kol du sok ra, hol
õröl tek jobb lisz tet, a Sol ti-ma lom -
ban vagy a Hí võ-ma lom ban? Tu -
dod, hol volt a nagy ke reszt? Tu -
dod, hogy 1896-ban fúr ták az el sõ
ár té zi ku tat Algyõn, s nem akar tak
in ni be lõ le az al gyõ i ek, azt mond -
ták, ki hul lik tõ le a fo guk. A Ti sza vi -
zét it ták so ká ig!

S tu dod, biz to san tu dod, hogy nem
volt olyan pa raszt fiú, aki ne tu dott
vol na ka szál ni, s olyan lány, aki ne
tu dott vol na ke nye ret süt ni, tész tát
gyúr ni.

Mind eze ket, és még sok más tör -
té ne tet meg is mer hetsz ked ves Ol -
va só az idei Algyõ Nap já ra meg je -
lent „Algyõ nép éle te az 1900-as évek
ele jén” cí mû könyv bõl, me lyet szep -
tem ber 30-án mu tat tak be a Fa lu -
ház ban. 

Dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter kö -
szön tõ je és mél ta tó sza vai után Kátó
Sán dor szín mû vész ol va sott fel rész -
le tet a könyv bõl, majd Bene Zol tán
a há zi gaz da sze re pé ben el in dí tot ta
a be szél ge tés fo na lát.

Az igé nyes, rep re zen ta tív ki ad vány
Czirok Sán dor, a „bo ros” Czirok ösz  -
sze gyûj tött írá sa it, Belovai Sán dor al -
gyõi nép szo kás ok ról – szü le tés, há zas -
ság, ha lál – írt ta nul má nyát, La ka tos
Mi hály nap ló ját  a má so dik vi lág há -
bo rú ról va la mint Gál Ti bor – Gálné
Nagy Il di kó az al gyõi kis mes ter sé gek -
rõl szó ló dol go za tát tar tal maz za. A
köny vet Bene Zol tán, Mé ne si Lajosnéés
Vida Zsu zsan na szer kesz tet ték. Aján -
lást Molnárné Vida Zsu zsan na írt. Az
utó szót Mé ne si Lajosné ír ta. 

A könyv be mu ta tón je len volt a 88.
élet évé be lé põ La ka tos Mis ka bá csi,
Gál Ti bor és Gálné Nagy Il di kó, va la -
mint Czirok Sán dor le á nya – Vár he -
lyi Flóriánné Czirok Mag dol na, aki ta -
ní tott és könyvtároskodott Algyõn
– és uno ká ja - Vár he lyi Fló ri án. Ró -
la ke ve sen tud ják, hogy gyer me ke -
i vel – Czirok Sán dor déd uno ká i val
- 2003-ban egy geoládát he lye zett
el a szaporhegyi is ko la he lyén, a
Kö ves-töl tés nél. A geoládához kap -
cso ló dik egy olyan já ték/sport -
geocaching (ki ej té se: geokesing) -
ami ös  sze kö ti a ter mé szet já rást és a
szá mí tás tech ni kát, emel lett ös  sze -
hoz za az em be re ket, csa lá di prog -
ra mot je lent és meg is mer tet az or -
szág (és a vi lág) rej tett kin cse i vel.

A já ték lé nye ge: egy el rej tett do -
boz kát kell meg ke res ni a ko or di ná -
tái alap ján egy GPS se gít sé gé vel. A
geoládákat ál ta lá ban olyan he lyek -
re rej tik el a já té ko sok, amit va la mi -
lyen szem pont ból ér de kes nek tar -
ta nak. A meg ta lá ló já té kos a
geoládában le võ nap ló fü zet be be -
jegy zi a meg ta lá lás té nyét és ide jét,
és a nap ló ban ta lál ha tó jel szó se gít -
sé gé vel az Interneten is be je gyez he -
ti a meg ta lá lást, és köz zé te he ti él -
mé nye it, a lá da ke re sés köz ben ké -
szí tett fény ké pe it. A lá da tar tal maz
még né hány ap róbb aján dék tár gyat,
amit a meg ta lá ló ma gá hoz ve het,
az zal a fel té tel lel, hogy he lyet te õ is
ott hagy egy ha son ló ér té kû aján dé -
kot a kö vet ke zõ meg ta lá ló ré szé re. 

Haj rá al gyõ i ek! Irány a Kö ves-
töl tés nél lé võ geoláda meg ke re -
sé se! Bi zo nyá ra nagy él mény lesz!
És irány a hon is me re ti, szép írói
könyv fel fe de zé se, meg idé zé se. Bi -
zo nyá ra nagy él mény lesz!

nj
A ki ad vány a 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, a HURO/0801/166. szám alatt
nyil ván tar tás ba vett Szimbiozisban ket
kultura – kozos mult – egy europai
regioban. A kulturak es a hagyomanyok
megõrzese a sokszinû egyseges Europaert
cí mû pá lyá zat tá mo ga tá si for rá sá -
nak kö szön he tõ en va ló sult meg

Esz pe ran tó nyelv tan fo lyam a könyv tár ban
A Szi vár vány Stú dió ki he lye zett
fel ké szí tõ nyelv tan fo lya mot in dít 

kö zép szin tû nyelv vizs gá ra. A
fog lal ko zás he ti 1 al ka lom mal (10
hét) és 4 órá ban tör té nik (45 per -
ces órák).

Tan díj: 75 ezer Ft/fõ.

A tan fo lyam kel lõ szá mú je lent -
ke zõ ese tén azon nal in dul hat.

Bõ vebb in for má ció kér he tõ a
62/ 517-170 szá mon. Je lent kez ni
sze mé lye sen le het a könyv tár ban.
(Kas tély kert u. 63)
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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: s. Paw Bt.

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.
OK TÓ BER 11. (hét fõ) 9–11 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
OK TÓ BER 14. (csü tör tök) 8–11 óra : Ka to nai-, és mun ka ru ha vá sár.
OK TÓ BER 15. (pén tek) 9–12 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.
OK TÓ BER 20. (szer da) 9–12 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
OK TÓ BER 25. (hét fõ) 9–12 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
OK TÓ BER 28. (csü tör tök) 9–12 óra: Ru ha, ve gyes ipar cikk vá sár.
NO VEM BER 8. (hét fõ) 9–12 óra: Ru ha, ci põ vá sár.
NO VEM BER 9. (kedd) 9–11 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
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: Mû sort ad nak az al gyõ i ek, va la mint Kurina
Irén nó ta éne kes.
OK TÓ BER 12. (kedd) 12 óra: Fil har mó nia Sze ged hang ver seny, Er kel Fe renc a ma -
gyar nem ze ti ope ra meg te rem tõ je, rész le tek a Bánk bán és a Hu nya di Já nos c. ope -
rák ból.
OK TÓ BER 13. (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.
OK TÓ BER 14. (csü tör tök) 15-17 óra: Írisz op ti ka, té rí tés men tes szem vizs gá lat.
OK TÓ BER 16. (szom bat) 16 óra: Sasvári Sán dor kon cert je. A be lé pés in gye nes!
OK TÓ BER 23. (szom bat): NEM ZE TI ÜN NEP.
OK TÓ BER 25. (hét fõ) 9-13 óra: Vér adó nap a Ma gyar Vö rös ke reszt szer ve zé sé ben.
OK TÓ BER 27. (szer da) 17 óra: Élet re form Klub, té ma: Hasz nos ta ná csok és ter mé -
kek az egész sé ges táp lál ko zás hoz.
OK TÓ BER 29. (pén tek) 16 óra: Halloween kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban.
NO VEM BER 5. (pén tek) 20 óra: a Blaskó Quartet kon cert je a fa lu ház elõ csar no ká ban. 

EZERJÓFÛ A TÁJHÁZBAN
No vem ber 2. 16.00: Ezer jó fû Egész ség vé dõ Klub a táj ház ban. Té ma: Im mun erõ sí -
tés, fel ké szü lés a tél re gyógy nö vé nyek kel. Õszi te en dõk a gyógy nö vény kert ben. A
kö vet ke zõ év elõ ké szí té se.
De cem ber 7. 16.00: Ezer jó fû egész ség vé dõ Klub a táj ház ban. Té ma: Talp mas  százs
ott hon, gya kor lás. Ka rá cso nyi aján dék öt le tek gyógy nö vé nyek bõl.

CITERA SZAKKÖR INDUL A FALUHÁZBAN
Tisz telt Szü lõk, Nagy szü lõk! Ked ves Gye re kek!
Algyõ ze nei éle té ben sze ret nék egy ûrt be töl te ni az zal, hogy a Fa lu ház tá mo ga tá -
sá val cci te ra szak kört in dí tok 10-12 éves gye re kek nek.
A szak kör cél ja a gye re kek rit mus ér zé ké nek, ze nei hal lá sá nak fej lesz té se, a nép -
dal ok, a nép ze ne meg sze ret te té se, a „ci te rá zás” el sa já tí tá sa, a ha gyo mány ápo lás
fon tos sá gá nak tu da to sí tá sa, kü lön bö zõ táj egy ség rõl szár ma zó da lok meg is me ré se.
Vá rok min den, a ci te ra, a nép ze ne, a nép ha gyo mány ok iránt ér dek lõ dõ ze ne ba rá -
tot ook tó ber 15-én, pén te ken, 17 óra kor egy meg be szé lés re a Fa lu ház ba: 

Gál Ti bor (tiborgal@t-online.hu., 0630-2813108)

KÁVÉHÁZI HANGULAT, JAZZ MUZSIKA
A BLASKÓ QUARTET KONCERTJE

No vem ber 5-én, pén te ken 20 órá tól a fa lu ház elõ csar no ká ban ját szik a Blaskó Quartet.
A ze ne kar re per to ár ján klas  szi kus jazz da ra bok sze re pel nek. Egye di hang zá su kat a jazz-
ben szó ló hang szer ként rit kán hall ha tó, ezért unikális kürt je len ti, mely nek lágy, sely -
mes hang ját vis  sza fo got tan kí sé ri a zongora-bõgõ-dob trió.A ze ne kar tag jai: Blaskovics
Lász ló (kürt), Csa ná di La jos (zon go ra), Szorcsik At ti la (nagy bõ gõ), Ist ván At ti la (dob) 

MEGHÍVÓ JUBILÁLÓ HÁZASOK SZÁMÁRA
Az al gyõi Szent An na temp lom ba sze re tet tel hív juk és vár juk azo kat az algyõn es -
kü dött, vagy itt élõ há zas pá ro kat csa lád tag ja ik kal együtt ook tó ber 24-én, vva sár nap
dél elõtt 8 óra 30 perc kor kez dõ dõ szent mi sé re, akik idén ün nep lik ke rek há zas sá -
gi év for du ló ju kat. A ju bi lá ló pá ro kat ün ne pi ál dás ban ré sze sít jük eb ben a há la adó
ün nep ség ben. A részt ve võk nek sze ret nénk egy em lék la pot az ün nep kap csán át ad -
ni. Tisz te let tel kér jük, hogy aki el tud jön ni, elõ ze te sen je lent kez zen a plé bá nos atyá -
nál: laurin@szentgellert.szeged.hu e-mail cimen, vagy a +36208231980-as te -
le fon szá mon. Dr. Laurinyecz Mi hály plé bá nos

Megújulva folytatódik... 
az algyõi Sok-mindent-tudás Egyeteme

2010 no vem be re  és 2011 ja nu ár ja kö zött meg újul va foly ta tó dik az al gyõi Sok-mindent-
tudás Egye te me 
2007 õsze óta 6 sze mesz ter so rán 45 elõ adás hang zott el a fa lu ház ban, az al gyõi
Sok-mindent-tudás Egye te mé nek ke re té ben. 2010 te lén ter ve ink sze rint újabb 9
elõ adás ra ke rül majd sor. Ez út tal azon ban a ko ráb bi gya kor lat tól el té rõ en kö töt tebb
te ma ti ka men tén: no vem ber ben ve szi kez de tét az al gyõi Sok-mindent-tudás Egye -
te mé nek pi ros-fe hér-zöld sze mesz te re. Ese tünk ben a pi ros a tör té nel met, a fe hér
az egész ség ne ve lés és lel ki egész ség té ma kö re it, a zöld pe dig a kör nye ze tünk kel
kap cso la tos té má kat öle li fel, s min den egyes té ma 3-3 elõ adá sa te szi ki a 9 al -
kal mat. Rész le tes prog ram a Hír mon dó no vem be ri szá má ban lesz ol vas ha tó!

VÉRADÓ NAP ALGYÕN
Az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat Sze ge di Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont mun ka tár -
sai vér adó na pot szer vez nek Algyõn, a fa lu ház ban ook tó ber 25-én, hét fõn 9 és 13
óra kö zött, mely re min den se gí te ni szán dé ko zót tisz te let tel vár nak. A vér adás ra je -
lent ke zõk sze mé lyi iga zol vá nyu kat, TAJ kár tyá ju kat és lak cím kár tyá ju kat hoz zák ma -
guk kal!
Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy míg az or szá gos át lag: 1000 la ko sá ra 50 vér adás,
ad dig a Csong rád me gyei át lag sze rint 1000 la kos ra 80 vér adás jut.
Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük!
Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat Sze ge di Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
NYUGDÍJASOKNAK

Kez dõ szá mí tó gé pes tan fo lya mot in dí tunk ook tó ber vé gé tõl olyan nyug dí ja sok szá -
má ra, akik sze ret nék meg ta nul ni a szá mí tó gép he lyes hasz ná la tát (kezd ve a be kap -
cso lás tól), sze ret né nek egy hi va ta los le ve let ír ni, de nem tud ják, ho gyan kell, vagy
az interneten szí ve sen bön gész né nek, de nem is me rik a ben ne rej lõ le he tõ sé ge -
ket.

A tan fo lyam dí ja: 5 ezer Ft/fõ.
Bõ vebb in for má ció kér he tõ a 62/517-170 szá mon vagy sze mé lye sen a könyv tár ban.

(Kas tély kert u. 63)
A könyv tár szá mí tó gé pei kor lá to zott szám ban áll nak ren del ke zés re!
Nyit va tar tás: hét fõn: 9.30-12; 13-18 óra kö zött; ked den 9.30-12, 13-18 óra

kö zött; szer dán 9.30-12, 13-18 óra kö zött; csü tör tö kön dél elõtt zár va, majd 13–18
kö zött; pén te ken 9.30–12, 13–18 óra kö zött; szom ba ton 9–12 óra kö zött.


