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Képeslap – a vírusról
A ví rus szép, ked ves hú gom. Az egyik
mál na szem hez ha son la tos: fe lü le tén
a kis gö bök bur ján zá sa le nyû gö zõ. A
má sik in kább sze ge csek kel ki ra kott
bom bá ra em lé kez tet. Mint egy
Vasarely-kép: ha így né zed, ak kor
fe ne ket len mély ség – ha amúgy for -
dí tod a fe jed, ak kor in kább a for mák
vég te len sé gé nek lá tod a kör zõ vel-vo -
nal zó val meg raj zol ha tó alak za tot.

A ví rus: a tör pé nél is tör pébb. A
leg ki sebb mik ro or ga niz mus. Mé re -
té nek jel lem zé sé re a mil li mé ter tö re -
dé két, a nanot em le ge tik. 

A ví rus: ha tal mas. Ké pes pusz tí -
ta ni – az em bert, az ön ma gát a te -
rem tés ko ro ná já nak kép ze lõ élõ lényt
is. Az em bert, akit akár élõ és élet te -
len anyag ke ve re dé sé nek is te kint he -
tünk, hisz e gon dol ko dó lény va ló -
já ban sej tek, bak té ri u mok és ví ru sok
együtt élé sé nek hal ma za. 

A ví rus: csu pa ti tok. Ta lán pont
azért, mert az élõ re és élet te len re egy -
for mán jel lem zõ tu laj don sá gú, ke -
ve set tu dunk ró la.

A ví rus: élõs kö dõ. Ha be jut a szá -
má ra meg fe le lõ sejt be, an nak mû kö -
dé sét ké pes mó do sí ta ni és ön ma gát
meg sok szo roz ni.

A ví rus: ijesz tõ. A mál na szem hez
ha son la tos nak a Hu mán papilloma
ví rust (HPV) áb rá zol ják. Ám a HPV
nem egyet len kór oko zó, ha nem ví -
ru sok egész csa lád ja. A leg alább 100
ro kon tü le ke dé se rémísztõ, mert e tö -
ké le tes pusztítógép ug rás ra kész. 

A ví rus: fi fi ká san rom bo ló. E pa -
rá nyi kór oko zó szám ár az em ber csu -
pán gaz da sej tek hal ma za. Vagy más -
képp: az em be ri test a ví rus paj zán
sza po ro dá sá nak él te tõ kö ze ge. Pél dá -
ul a mál na sze rû HPV jel leg ze tes sé -
ge, hogy „a sej tek be jut va an nak
DNS-lán cát ala kít ja át úgy, hogy
az a sa ját cél ja i nak is meg fe lel jen.
Elõ ször is ki kap csol ja a sejt ben ta -
lál ha tó védekezõrendszert, me lyek a
sejt sa ját DNS-kód já nak vál to zat -
lan to vább má so lá sát hi va tot tak el -
len õriz ni. Mi u tán a kont roll meg -
szûnt, a sejt már a ví rus nak meg fe -
le lõ DNS-kó dot sok szo ro sít ja, mely  -
lyel a sejt a ví ru so kat is meg sok szo -
roz za. A meg tá ma dott sejt ben a sza -
bá lyo zat lan DNS-má so lá si fo lya mat
egy re ki szol gál ta tot tabb lesz a kör -

nye zet bõl ér ke zõ rák kel tõ ha tá sok ra
is, a sejt fo ko za to san meg vál to zik,
egy re gyak rab ban osz tó dik sza bály -
ta la nul, vé gül pe dig da ga na tos sejt -
té ala kul hat át” – ír ja le a rom bo ló
ak ci ót a medichelp.hu. 

A ví rus: le gyõz he tõ. Pél dá ul a
mál na szem hez ha son la tos HPV olyan
vé dõ ol tás sal, amit Algyõn im már in -
gyen kí nál nak. Az érin tet len lány, a
szûz vé dõ ol tá sa meg men ti a le en dõ
as  szonyt és anyát a ko rai ha lál tól.
Hát ha. Hát ha a fi fi kás ví rus el kép -
ze lé se bír ja rá az érett nõt, hogy el -
men jen a szû rõ vizs gá lat ra. Sok ko ló
tény: a méhnyakrák ki ala ku lá sá nak
koc ká za ta öt ször ma ga sabb azok ban
a nõk ben, akik nem vesz nek részt
rend sze re sen szû ré sen. Éle tük so rán
a fér fi ak és nõk há rom ne gye de el -
kap ja a HPV-fertõzést, ami a nõk 80
szá za lé ká nak szer ve ze té bõl nem is
tá vo zik az öt ve ne dik élet éve elõtt.

A ví rus: jár vány oko zó ja. Az em -
be ri sé get a tör té ne lem so rán sok szor
meg ti ze de lõ pes tis, him lõ, spa nyol -
nát ha, ebola, AIDS oko zó ja is ví -
rus. És most itt a sze ge csek kel ki ra -
kott bom bá ra em lé kez te tõ H1N1. Az
új inf lu en za ví ru sa, ame lyik az óév
és az új esz ten dõ for du ló já nak há -
rom na pos ün ne pén Ma gyar or szá -
gon 124 em bert jut ta tott kór ház ba,
kö zü lük 12-en ál la po tuk mi att az
in ten zív osz tály ra ke rül tek, és 9-en
gé pi lé le gez te tés re is szo rul tak. Tom -
bol az ag res  szív H1N1: az új év ele -
jé ig 53 a fer tõ zés sel ös  sze füg gés be
hoz ha tó ma gyar or szá gi ha lál ese tek
szá ma. Csak Sze ge den 12 em ber ha -
lá lát hoz ta a H1N1. 

A ví rus: bu tít is. Ké pes az em be ri
gon dol ko dás meg za va rá sá ra. A
H1N1 kö rül tév kép ze tek és va lós té -
nyek ka va rog nak. Ezért az tán a négy -
sze res ge ne ti kai ke ve re dést tar tal ma -
zó inf lu en za ví rus, az 1968 óta most
elõ ször vi lág jár vány nak ne ve zett
meg be te ge dés-so ro zat el le ni har cot a
fe jek ben kell kez de ni. Ezért jut eszem -
be a gon do lat mor zsa, ked ves hú gom:
„Ha meg ten nénk mind azo kat a dol -
go kat, me lye ket ké pe sek va gyunk
meg ten ni, ámu lat ba ej te nénk ön ma -
gun kat”. 

Ölel nõ vé red:
Ág nes

A tartalomból
NAPTÁR 2010

Ülseztek a képviselõk ........................................................................ 3. oldal

Méhnyakrák elleni program Algyõn .................................................... 8. oldal

Orvosi rendelési idõpontok .............................................................. 10. oldal

ALGYÕI HÍRMONDÓ

Reményik Sán dor: Aka rom
Aka rom: fon tos ne le gyek ma gam nak. 

A vég te len fal ban le gyek egy tég la, 
Lép csõ, min fel ha lad va la ki más, 
Eke vas, mely mé lyen a föld be ás, 
Ám a ka lász nem az õ ér de me. 
Le gyek a szél, mely hord ja a ma got, 
De szir mát ki nem bont ja a vi rág nak, 
S az em be rek, mi kor a me zõn jár nak, 
A vi rág ban hadd gyö nyör köd je nek. 
Le gyek a ken dõ, mely kön  nyet tö röl, 
Le gyek a csend, mely mindíg eny het ad. 
A kéz le gyek, mely vál tig si mo gat, 
Le gyek, s ne tud jam so ha, hogy va gyok. 
Le gyek a fá radt pil lá kon az álom. 
Le gyek a dé li báb, mely megjelen 
És nem kér di, hogy né zik-e vagy sem, 
Le gyek a dé li báb a ró na sá gon. 
Le gyek a vén föld fe ke te szí vé bõl 
Egy mély só haj tás fel a ma gas égig, 
Le gyek a drót, min üze net megy vé gig 
És cse rél je nek ki, ha el sza kad tam. 
Sok lé lek alatt le gyek a tu taj, 
Egy sze rû, dur ván ös  sze rótt la dik, 
Mit ten ger be visz nek mély fo lyók. 
Le gyek a he ge dû, mely vég te len be sír, 
Míg le nem te szi a mû vész a vo nót.

Für dõ és szál lás ke re sõk
Si ke res évet tud
ma ga mö gött a
Gyevitur Kft. –
ál la pí tot ták meg
a kép vi se lõk ta -
valy de cem be ri
ülé sü kön. A Bor -
bá la für dõ ben és
a sza bad idõ köz pont ban az áfa vál -
to zá sa mi att emel tek árat, a szol -
gál ta tá sok alap árán nem vál toz -
tat tak. Egy re több is ko lás, köz tük
sze ge di ek is az al gyõi für dõ be jár -
nak úszás ok ta tás ra. Ta valy no vem -
ber ben meg ala kult az Al gyõi Köz -
hasz nú Úszó egye sü let, kü lön bö -
zõ ver se nye ken sze re pelt ered mé -

nye sen. A Bor bá la Für dõ ben fo -
lya ma to san üze mel a sza u na, a
szo lá ri um, ma gán vál lal ko zók vég -
zik a mas  százs és a pe di kûr-, ma -
ni kûr szol gál ta tást. Bor bá la lá to -
ga tott sá ga már ta valy el ér te a 100
ezer fõt. Az al gyõi szál lás le he tõ sé -
ge ket – kü lö nö sen a jó kom fort
fo ko za tú és 2 ágyas szo bá kat – fo -
lya ma to san ke res ték a múlt év el -
sõ fe lé ben. A ven dé gek igé nye vál -
to zott: ma már nem szí ve sen hasz -
nál ják a kö zös vi zes blok kú és kony -
ha vagy hû tõ szek rény nél kü li szál -
lá so kat. Az if jú sá gi szál ló fel újí tá -
sa, bõ ví té se el en ged he tet le nül
szük sé ges.
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Múlt-kor: fa lu tör té net az új ság ol da la kon
Fo ci bel sõ 

„Ötö dik éve ké szí te nek fo ci bel sõ ket
a Há zi ipa ri Szö vet ke zet al gyõi üze mé -
ben. Idén már a sze le pe ket is itt ra -
gaszt ják be, a ré geb bi nél jobb, új tech -
no ló gi á val, így most a mi nõ sé get is
hely ben, kön  nyeb ben tud ják el len -
õriz ni. Éven te 600 ezer da rab fut ball -
bel sõt szál lí ta nak ki  fõ leg ex port ra
a kis üzem bõl.” (Délmagyarország,
1989. jú li us 20., csü tör tök).

Húsz éve vá lasz tot tunk
Az al gyõ i ek, va gyis „a sze ge di 1.
szá mú vá lasz tó ke rü let or szág gyû -
lé si kép vi se lõ je lölt jei: dr. Áb ra hám
Lász ló (HazafiasVálasztási Ko a lí -
ció), dr. Kop pány György (Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt), dr.
Rozsnyai Bá lint (Sza bad De mok -

ra ták Szö vet sé ge), dr. Bá ba Ist ván
(Nem ze ti Kis gaz da és Pol gá ri Párt),
dr. Martonosi Ist ván (Ma gyar Nép -
párt), Sik ló si And rás (Füg get len
Kis gaz da, Föld mun kás és Pol gá ri
Párt), dr. Gesztesi Fe renc (Ma gyar
Szo ci a lis ta Mun kás párt), Novákné
Ha lász An na (Ma gyar Szo ci a lis ta
Párt), dr. Szé kely Zol tán (Ma gyar
Szo ci ál de mok ra ta Párt), Kalocsay
Mik lós (Fi a tal De mok ra ták Szö vet -
sé ge), dr. Raffay Er nõ (Ma gyar De -
mok ra ta Fó rum), Tal pai Já nos (Ag -
rár szö vet ség)”. (Délmagyarország,
1990. már ci us 20., kedd).

*
Ked ves Ol va sónk! Tör té ne te it, anek -
do tá it, fo tó it vár juk a szer kesz tõ ség
cí mé re: 6750 Algyõ, Kas tély kert u.
63.; algyoihirmondo@gmail.com!

Õsi mes ter sé gek Algyõn – Új té ma hét is ko lánk ban
Ok tó ber el sõ he té ben a TÁMOP
3.1.4 pá lyá za tá nak ke re te in be lül új
té ma hét kez dõ dött is ko lánk ban:
Algyõ õsi mes ter sé ge i vel is mer ked -
het tek meg a di á kok. Az Ön kén tes -
ség nap já ra is en nek szel le mé ben
hív tuk meg ven dé ge in ket.

A 4.a osz tály el lá to ga tott a Belovai
csa lád ta nyá já ra, akik mes ter sé gük -
rõl, a ha lá szat ról be szél tek, és meg -
mu tat ták az eh hez szük sé ges esz kö -
zö ket. 

Bereczné Láz ár Nó ra ok ta tá si re fe -
rens, né pi ipar mû vész öröm mel fo -
gad ta meg hí vá sun kat, és a ta nu lók -
nak egy to jás fes té si tech ni kát, az
írókázást ta ní tot ta meg. A to jás fú -
vást kö ve tõ en a sab lo nok se gít sé gé -
vel min den ki min tát raj zolt a to já -
sok ra, majd ol vasz tott vi as  szal és
írókával át fes tet te. A ki fújt to já sok
tar tal má ból pe dig, a gye re kek nagy
örö mé re, pa la csin ta ké szült. 

Gálné Nagy Il di kó né pi ipar mû vész
a szö võ mû he lyé ben fo gad ta az ér -
dek lõ dõ osz tá lyo kat. Meg mu tat ta,
ho gyan mû köd nek a szö võ szé kek, és
a gye re kek ki is pró bál hat ták azo kat.

Az Algyõn má ig mû kö dõ ci te ra -
ze ne kar ról és an nak múlt já ról be -
szélt Gál Ti bor. Mi köz ben el me sél -
te, hogy mi ként les ték el idõ sebb
em be rek tõl a ci te rá zás csín ját-bín -
ját, meg mu tat ta a ci te ra gyûj te mé -
nyét, köz tük az el sõ hang szer ét is.
Meg hall gat hat tuk fel vé tel rõl a Ma -
gyar Rá di ó ban fel lé pett Al gyõi Ci -
te ra ze ne kar elõ adá sát, vé gül pe dig
a gye re kek is ki pró bál hat ták te het -
sé gü ket a hang sze re ken. 

Ven dé günk volt Bodó Gyu la is, aki
a fa fa ra gás ról be szélt. Ho zott ma -
gá val fa ra gott haj csa to kat, pi pá kat,
fél kész he ge dût, kü lön fé le ala ko -
kat, ame lye ket ap ró mag vak ból pél -
dá ul cse resz nye mag ból ké szí tett. 

Ré gi is ko lá ról, szo ká sok ról szó ló
tör té ne te ket hall hat tunk Ko vács An -
tal nyu gal ma zott ta nár úr tól, és
emel lett gyors fej szá mo lá si tech ni -
ká já val is el káp ráz tat ta a gye re ke -
ket. 

Tösmagi Lászlóné a mé hé szet rõl
be szélt, és a mé hek „ter mé ke it” –
méz, pro po lisz – mu tat ta meg. El -
me sél te, ho gyan épül fel a méh csa -
lád, ki nek mi a fel ada ta, és azt is,
hogy ho gyan ké szül a méz, mi a
pör ge tés. Vé gül pe dig meg is kós -
tol hat tuk a kü lön fé le mé ze ket. 

Ud va ri Zsolt 6. osz tá lyos ta nu ló
osz tály tár sa i nak meg mu tat ta, ho -
gyan kell ha lász há lót ké szí te ni. A
ko sár fo nás is egy ré gi al gyõi mes -
ter ség. Ezt is ki pró bál ták a ta nu lók:
fûz fa ves  szõ bõl já té ko kat ké szí tet tek.
Az aj tó dí sze ket is az õsi mes ter sé -
gek je gyé ben ké szí tet tük el, így a
ha lá szat ról, ha lász lé fõ zés rõl, ko sár -
fo nás ról, mé hé szet rõl, fa ze kas-, ko -

vács- és ci pész mes ter ség rõl ké szült
al ko tá sok szí ne sí tik az is ko la fo lyo -
só it. A táj ház ba az is ko la min den
ta nu ló ja el lá to ga tott, ahol olyan ré -
gi esz kö zö ket lát hat tak a gye re kek,
ame lyek kel a hét köz nap ok ban ma
már nem ta lál koz nak. A tan órá kon
el mé lyül het tek a gye re kek a ma már
rit kán lá tott cé gé rek ben és a már
nem hasz ná la tos mes ter ség ne vek -
ben, ame lyek re leg in kább csak a ve -
ze ték ne vek em lé kez tet nek.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven más
té má ban is vár tuk a szü lõ ket az Ön -
kén tes ség nap já ra. Kisné Ko vács And -
rea haj ápo lá si ta ná cso kat adott ti né -
dzse rek nek, va la mint tök bõl kü lön -
bö zõ fa rag vá nyo kat és decou page-
technikával ter més ké pe ket ké szí tett
Bakosné Ter hes Ani ta, Csányi Ani kó,
Hégely Ma ri ann és Vidács Tiborné az
5. b osz tá lyos ta nu lók kal. Az 1.a osz -
tály ban Bezdán Mi hály me sélt a vo -
na tok ról, az 1.b-sekkel Izbékiné Cseuz
Gab ri el la és Tösmaginé Radics An na -
má ria ké szí tett be tû fát. A 3. osz tá -
lyo sok kéz mû ves fog lal ko zá son gyön -

gyöt fûz tek és ké szü lõd tek a ka rá cso -
nyi vá sár ra Zombori Ma ri ann, Sze ke -
res Károlyné, Csányi Ani kó és Horváthné
Ne mes Ni ko lett se gít sé gé vel. Az al só -
sok a rend õr ség köz re mû kö dé sé vel
ke rék pá ros aka dály ver se nyen te het -
ték pró bá ra ügyes sé gü ket, va la mint

kar jel zé sek kel gya ko rol hat ták a for -
ga lom irá nyí tá sát. 

Kö szön jük ven dé ge ink nek és ven -
dég lá tó ink nak, hogy szí nes sé és ér -
de kes sé tet ték ezt a he tet ta nu ló ink
szá má ra.

Sza bó Le o nó ra 
szak mai ve ze tõ

To vább szé pül a Kas tély kert ut ca
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta 12,5 mil lió fo rin tot nyert az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból, a fa lu meg újí tás -
ra és -fejlesztésre igény be ve he tõ
tá mo ga tá son.

A tá mo ga tás ke re té ben a pol -
gár mes te ri hi va tal, a táj ház és a

Kas tély kert utcs 49.
szá mú volt üz let -
hely ség (amely be a
Gyeviép Nkft. és az AKTV Kft. ta -
lál új ott hon ra) homlokzatáz újít -
ják fel.

Ju hász Zsolt 
pá lyá za ti re fe rens

Fa há zak a ven dé ge kért
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta 20,2 mil lió fo rin tot nyert az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból a tu risz ti kai te vé -
keny sé gek ösz tön zé sé hez nyúj tan -
dó tá mo ga tá son.

A pá lyá zat ke re té ben a sza bad -
idõ köz pont te rü le tén 4 sze mé -

lyes apart man jel le -
gû fa há zak lesz nek
ki ala kít va. Az el he -
lyez he tõ ség fi gye lem be vé te lé vel 6
db apart man lé te sí té se 24 db szál -
lás he lyet ered mé nyez.

Ju hász Zsolt 
pá lyá za ti re fe rens
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Fo ga dó órák 
a pol gár mes te ri hi va tal ban

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

Ja nu ár 13., ja nu ár 27. – 
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

Ja nu ár 6., ja nu ár 20. – 
Molnárné Vida Zsu zsan na al pol -

gár mes ter vár ja az ér dek lõ dõ ket.
To váb bi in for má ció: pol gár mes -

te ri hi va tal, te le fon szám: 62/517-
517, e-mail cím:ph@algyo.hu,
hon lap: www.algyo.hu  

Ülé sez tek a kép vi se lõk
A víz mi nõ ség tõl a köz be szer zé sig
Algyõ nagy köz ség ön kor mány za -
ti kép vi se lõ i nek mun ká ját a ta valy
de cem ber 18-án tar tott ülé sen is
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter irá nyí -
tot ta. A múlt év utol só ön kor mány -
za ti kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sé nek
na pi rend jén 18 té ma sze re pelt. 

Jó vá hagy ták a kép vi se lõk a Dél-
al föl di Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó prog -
ram meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó,
Algyõ nagy köz ség és Sze ged vá ros
kö zöt ti tár su lá si meg ál la po dást,
il let ve ala pí tó ok ira tot. En nek hát -
te ré ben az Eu ró pai Unió tag or -
szá gai szá má ra kö te le zõ 98/83
irány elv áll, amely elõ ír ja: az em -
be ri fo gyasz tás ra szol gá ló ivó víz
mi nõ sé gét biz to sí tó ha tár ér té ke -
ket. Sze ged 2006. feb ru ár já ban
dön tött ar ról, hogy a vá ro si ön kor -
mány zat részt vesz a Dél-al föl di
Ivó víz mi nõ ség Ja ví tó Prog ram ter -
ve zé sé ben, s er re több mint 87
mil lió fo rin tot el kü lö ní tett. Majd
az e prog ram meg va ló sí tás ra lét -
re jö võ Sze ged és tér sé ge cí mû
együt tes nyi lat ko za tot a ta valy no -
vem ber ben tar tott köz gyû lés jó -
vá hagy ta. A pénz ügyi hát tér biz -
to sí tá sá ra az EU és a ma gyar ál -
lam a KEOP 7.1.3.0 pá lyá za ti fel -
hí vást tett köz zé, az el kép ze lé se -
ket idén jú ni us vé gé ig kell be nyúj -
ta ni. Eh hez azon ban a múlt év de -
cem be ré ig dön te nie kel lett va la -
mennyi érin tett ön kor mány zat -
nak, így az al gyõ i nek is ar ról, hogy
csat la ko zik-e a tár su lás hoz. Egyéb -
ként az ivó víz mi nõ ség prob le ma -
ti ká ja, pél dá ul az ar zén meg en -
ge dett nél na gyobb ará nya mi att,
200 dél-al föl di ön kor mány za tot
érint. A sze ge di ek és al gyõ i ek tár -
su lá sá nak, il let ve a kö zös pá lyá -
zat nak az ered mé nye ként új, az
ivó víz mi nõ sé gét ja ví tó lé te sít mé -
nyek épül nek.

A múlt évi költ ség ve té si ren de -
le tét is kor ri gál ta a kép vi se lõ-tes -
tü let, majd meg al kot ta az idei költ -

ség ve tés el fo ga dá sá ig szó ló, úgy -
ne ve zett át me ne ti ren de le tet. 

A tö meg köz le ke dés tá mo ga tá -
sa is te rí ték re ke rült. A Ti sza Vo -
lán Zrt. idén ja nu ár el se jé tõl meg -
szün te ti az úgy ne ve zett zó ná zást,
va gyis a he lyi bér let tel ren del ke -
zõk nek nem csu pán a MOL-os
kör for ga lom tól, ha nem Sze ged
ha tá rá tól kell hely kö zi bér le tet
ven ni ük. Ez ha von ta több let ki -
adást je lent: a dol go zók ese té ben
3 ezer, a di á kok nál 300 fo rin tot.
Ez az in gá zók nak adott ön kor -
mány za ti tá mo ga tás mér té két is
nö ve li.

Köz be szer zé si el já rást in dí tott
az ön kor mány zat a 16 tan ter mes
ál ta lá nos is ko la épí té sé hez szük sé -
ges mû sza ki el len õr ki vá lasz tás ra.
De a múlt évi köz be szer zé si terv -
rõl is tá jé ko zód tak a kép vi se lõk.
Na gyí tó alá tet ték a GYEVIÉP
NKft. szer zõ dé se it, va la mint a
GYEVITUR Kft. múlt évi te vé -
keny sé gét.

*
La kás bér let, ked vez mé nyek kel

Mó do sí tot ták az ön kor mány za ti
la ká sok bér le té rõl, a lak bé rek mér -
té ké rõl szó ló he lyi ren de le tet a
múlt év de cem be ri kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen. Leg utóbb 2007 vé gén
fog lal koz tak e té má val. Az óta a
költ ség ala pú bér la ká sok négy zet -
mé te ré ért egy sé ge sen 430 fo rin -
tot kel lett fi zet nie a bér lõ nek. A
szol gá la ti la kás ban la kó bér lõ ket a
díj ból 30 szá za lék ked vez mény il -
let te meg. Most azon ban a Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH)
sze rin ti 4 szá za lé kos inf lá ció mér -
té ké vel nö ve lik a dí jat: négy zet -
mé te ren ként 447 fo rint ra. 

Egyéb ként Algyõ ön kor mány -
za ta a kas tély kert 44. alatt egy
kom fort nél kü li, 93 négy zet mé te -
res szo ci á lis bér la kás sal ren del ke -
zik, to váb bá a Bú vár ut ca 9. szám
alatt 14 (3-3 da rab 53, 55, 70 és
72 négy zet mé te res, va la mint 1-1

54 és 56 négy zet mé te res) össz -
kom for tos, költ ség ala pú la kást ad
bér be. Az Egész ség ház 42. szám
alatt 4 szol gá la ti la kást hasz no sít.
A tel jes kép hez hoz zá tar to zik, hogy
nem la kás cé lú in gat la nok (pél -
dá ul 3 ga rázs) bér be adá sá ból is
szár ma zik be vé te le az lagyõi ön -
kor mány zat nak.

*
Új víz- és csa tor na díj

Ha új év, ak kor új szol gál ta tói dí -
jak. De cem be ri ülé sü kön az ön -
kor mány za ti kép vi se lõk el fo gad -
ták, hogy a szol gál ta tó, a Sze ge di
Víz mû Zrt. ké ré sé re a köz mû ves
ivó víz el lá tás és a szenny víz el ve ze -
tés idei dí ja az inf lá ci ót kö ve ti, il -
let ve a szenny víz el ve ze tés to váb bi
9 szá za lék kal több lesz. 

Így a la kos ság szá má ra a víz és
csa tor na hasz ná lat együt tes dí ja
köb mé te ren ként (a ta va lyi 282 fo -
rint tal szem ben) 304,70 fo rint. Más
fo gyasz tók víz- és csa tor na dí ja a
köb mé te ren kén ti 559,1-rõl 615,80
fo rint nõtt. (A kör nye zet ter he lé si
díj egy köb mé ter re esõ mér té ke
net tó 6,20-ról 5 fo rint ra csök ken
– ha a víz ter he lés mér té ke a ta va -
lyi hoz ké pest nem vál to zik.)

*
Te me tõi dí jak

A te me tõk rõl és te met ke zés rõl szó -
ló he lyi jog sza bá lyon is vál toz tat -

ni kel lett: a sír ker tet üze mel te tõ
Gyeviép Nonprofit Kft. új ár jegy -
zék ét hagy ták jó vá ta valy de cem -
be ri ülé sü kön az ön kor mány za ti
kép vi se lõk.

Így pél dá ul a sír ásá sért fel nõtt
ese té ben brut tó 19 ezer 630 fo -
rin tot kér nek, de pót dí jat szá mol -
nak fel: pél dá ul vi zes ta pa dós föld
ese tén 10 szá za lé kot, 20-at, mi kor
fa gyott a ta laj. Ára van az ex hu -
má lás nak, ami az adott eset tõl füg -
gõ en 10 ezer 145 fo rint tól 51 ezer
454 fo rin tig ter jed het. Fi zet ni kell
a sír hely fedlapjának le- és vis  sza -
he lye zé sé ért, a gép ko csi be haj tá -
sért.

A sír he lyek ára el té rõ. Az egy
sze mé lyes az el sõ osz tá lyú nak
szá mí tó I., II. és IV. táb lá ban évi
28 ezer 900 fo rint, míg a má sod
osz tá lyú V. táb lá ban 24 ezer 650
fo rint, míg a 70X140 cen ti mé te -
res A sír kert er re ki je lölt ré szén
a csa lá di ur na hely évi 61 ezer
620 fo rint, míg a kripatehely
fenn tar tá sa éven te 20 ezer 725
fo rint. A leg ol csóbb az ur na fül -
kék hasz ná la ti dí ja, ami
férõhelywenként az el sõ 10 év -
re 13 ezer 630, a kö vet ke zõ év -
ti zed re 14 ezer 400 fo rint. A ra -
va ta lo zó hasz ná la tá ért kö zel 16
ezer fo rin tot kell fi zet nie az el -
hunyt csa lád já nak.

Kér dez a Hír mon dó
El tû nik-e vagy nö vek szik a ve szé -
lyes hul la dék domb Algyõ ha tá -
rá ban? – kér dez tük dr. Pi ri Jó zsef
pol gár mes tert.

– Úgy ne ve zett fú rá si iszap ke -
let ke zett a szén hid ro gén-ki ter -
me lés ko ráb bi mód sze re mi att.
Ezt a volt re pü lõ té ren egy ku pac -
ban he lyez ték el, s most
rekultiválni kel lett – jel le mez te a
hely ze tet dr. Pi ri Jó zsef. – Ám az
ez zel meg bí zott cég – a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé -
ben sze rep lõ – szi ge te lés he lyett
újabb hul la dé kot hord az 5 hek -
tá ros te rü let re, az ot ta ni domb -
ra. Mi kor ezt ész re vet tük, azon -
nal til ta koz tunk a kü lön bö zõ kör -

nye zet vé del mi ha tó sá gok nál,
szak ér tõt fo gad tunk, az ügyész -
ség hez for dul tunk. Úgy vél jük:
el kell on nan hor da ni a volt fú -
rá si isza pot a Ti sza-völgy bõl, a
fel szí ni vi zek vé del mé ben. Most
úgy tû nik: fel füg gesz tett jük a to -
váb bi hul la dék le ra kást. Saj nos azt
a le he tõ sé get már le kés tük, hogy
az au tó pá lya alap já ba he lyez zék
el ezt a szen  nye zett föl det. Ez a
pél da is mu tat ja: azok a te le pü -
lé sek, ame lyek irigy lik Algyõt az
ipa ra mi att, nem gon dol nak ar -
ra, mi lyen sok kör nye zet vé del mi
és egyéb fel adat tal, ve szély hely -
zet tel jár en nek a te vé keny ség -
nek a me der ben tar tá sa.

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE !
Ebben az évben is megszervezzük erdélyi kirándulásunkat Pünkösdkor. 

A kirándulás része a Csíksomlyói Búcsún való részvétel is.
Részletes program és jelentkezés Csiszer Kálmánnál a 06-20/555-29-75-ös mobilszámon.
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Óvo dai hír cso kor
Az óvo dai Szü lõi Szer ve zet meg -
be szé lé se ja nu ár 19-én 16.30-kor
kez dõ dik.

*
Is ko la érett sé gi vizs gá la tok: ja nu -
ár 20-tól.

*
Ma gyar Kul tú ra Nap ja: ja nu ár 22.

*
Nyílt na pok: 

ja nu ár 25-tõl 28-ig, a Mar ga ré ta
és Ma ci cso port ban.

*
Bol dog Gyer mek kor Ala pít vány
Ku ra tó ri u mi ülé se: ja nu ár 26.

*
Bó bi ta Böl csõ de és a Szi vár vány
Óvo da szak mai kon zul tá ci ó ja (gör -
dü lé ke nyebb óvo dai élet meg kez -
dé se cél já ból): feb ru ár 8.

Is ko lai ha tár idõ nap ló
Ja nu ár:
11. 17.00: SZMK ér te kez let a Fe -

hér is ko lá ban.
14. 14.00: Fél évi osz tá lyo zó ér te -

kez let.
15. I. fél év zá rá sa.
15. 14.00: Han gos ol va sá si ver -

seny a nap kö zi ben.
21. 15.00: Ütõs hang sze rek be -

mu ta tó ja az If jú sá gi Klub ban.
22. I. fél évi ér te sí tõk ki osz tá sa.
22. 14.00: Pro jekt zá ró a nap kö zi ben.
23. 10.00: Egy sé ges írás be li fel vé -

te li vizs ga a je lent ke zett 8. osz -
tá lyos ta nu lók ré szé re a meg -
je lölt kö zép is ko lá ban.

25. Iskolabemutató ki ál lí tás meg -
nyi tó ja.

25. 17.00: Szü lõi ér te kez let a le -
en dõ 1. osz tá lyo sok szü lei ré -
szé re a Zöld is ko lá ban.

26. 12.00: Fil har mó nia hang ver -
seny a fa lu ház ban.

28. 14.30: Ka zin czy -ver seny az 5-
8. évf. ré szé re.

Feb ru ár:
4. 7.00-17.00: Ebéd be fi ze tés feb -

ru ár hó nap ra (20 nap).
5. 8.00–12.00: Ebéd be fi ze tés feb -

ru ár hó nap ra (20 nap).
11. Vers mon dó ver seny az 1–4.

év fo lyam ban.
13. Ala pít vá nyi bál.
17. 8. osz tá lyo sok je lent ke zé si lap -

ja i nak be adá sa to vább kül dés re.

Ta ní tá si he tek no vem ber ben:
ja nu ár 11.–15.  A hét;
ja nu ár 18.–22. B hét;
ja nu ár 25.–29. A hét;
feb ru ár 1.–5. B hét;
feb ru ár 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.

Beszámoló nyertes óvodai pályázatról
Az Al gyõi Ön kor mány zat si ke re -
sen pá lyá zott a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2008-0049 azo no sí tó val el -
lá tott pá lyá za ti pro jekt re.

En nek ke re té ben két kol le ga -
nõ, Sár kány Éva és Bakosné Szöllõsi
Ág nes a prog ram al kal ma zá sát se -
gí tõ to vább kép zé sen vet tek részt.
A kom pe ten cia ala pú óvo dai prog -
ram cso mag az Óvo dai Ne ve lés Or -
szá gos Alap prog ram já nak (ONAP)
szel le mi sé gé ben ké szült. Ugyan -
ak kor a 21. szá zad szel le mi sé gé -
nek meg fe le lõ en a kom pe ten cia,
mint köz pon ti ka te gó ria hat ja át
a prog ram cso ma got.

Az óvo da a rend szer jól mû kö -
dõ ele me, így ele ve adot tak a to -
vább lé pés, to vább fej lesz tés le he -
tõ sé gei. Az el moz du lást az óvo da -

pe da gó gia ki dol go zat lan te rü le -
te in lát juk, ezek az óvo da és is ko -
la kö zöt ti át me net, az in ten zív pe -
da gó gia, va la mint az ér zel mi és
er köl csi ne ve lés kér dés kö rei.

A Ma ci és a Nap ra for gó cso -
port ban ne ve lõ-ok ta tó mun ka egé -
szét a Kom pe ten cia ala pú prog -
ram fel dol go zá sa ad ja, mely nek
té mái a négy Õs elem, LE VE GÕ,
TÛZ, VÍZ, FÖLD kö ré cso por to -
sul nak. Az ok tó ber tõl-de cem be -
rig ter je dõ idõ szak ban a Tûz Õs -
elem kö ré gyûj tött te vé keny sé ge -
ket dol goz tuk föl a gye re kek kel.
A pe da gó gi ai fej lesz tés fo lya ma tá -
nak jel lem zõ je a komp le xi tás. A
ké pes ség fej lesz tés az el sõd le ges,
en nek szol gá la tá ba ál lí tot tuk az
ös  szes ne ve lé si te rü le tet.

Pá lya vá lasz tá si vá sár
No vem ber 17-én Pá lya vá lasz tá si
vá sá ron vet tünk részt Malustyik
Mihályné és Ret kes Zsolt osz tály fõ -
nö kök kel.

Az idei vá sárt is a Dél-al föl di Re -
gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont szer -
vez te az IH Ren dez vény köz pont -
ba. A hely szí nen kü lön bö zõ szak -
mai prog ra mok ból vá laszt hat tunk:
meg is mer ked tünk a Epálya hon -
lap pal, pá lya ori en tá ci ós kér dõ ívet
töl töt tünk ki, szak köny vek és tá jé -
koz ta tó fü ze tek kö zött bön gész -
tünk, ré gi ós is ko lák – kö zép is ko lák
és fõ is ko lák – stand jai kö zött ba ran -
gol tunk, meg is mer tük azok kí ná -

la tát, élõ szak ma be mu ta tót is meg -
néz het tünk, kü lö nös te kin tet tel a
hi ány szak mák ra és in gye nes nyelv -
vizs ga tesz ten is ki pró bál hat tuk
nyelv tu dá sun kat. Egy má sik te rem -
ben be szél get het tünk az is ko lák
kép vi se lõ i vel ar ról, hogy a kü lön -
bö zõ szak mák hoz mi lyen is ko lát
kell el vé gez ni, il let ve, hogy is ko lá -
ik ban mi lyen kép zé si le he tõ sé gek
kö zül vá laszt ha tunk. Na gyon sok
hasz nos in for má ci ó val let tünk gaz -
da gab bak, amik se gí te nek ne künk
a meg fe le lõ pá lya ki vá lasz tá sá ban.

Bí bor Vik tó ria
8.a osz tá lyos ta nu ló

Me se mon dó ink si ke re
Az al só ta go za tos ta nu lók te rü le -
ti me se- és pró za mon dó ver se nyét
Üllésen ren dez ték meg no vem ber
18-án. Is ko lán kat Greksa Kin ga 2.a,
Bukor An na 2.b, Né meth Éva 4.b és
Már ta Csen ge 4.b osz tá lyos ta nu lók
kép vi sel ték. Me se szép ered mé -
nyek kel büsz kél ked he tünk: Bukor

An na 2.b osz tá lyos ta nu ló II. he -
lye zést ért el és Már ta Csen ge 4.b
osz tá lyos ta nu ló a IV. lett. Is ko -
lánk mind a négy ver seny zõ jé nek
gra tu lá lunk!

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

Õszi pa pír gyûj tés
Ha gyo má nya ink hoz hí ven a di ák -
ön kor mány zat az idei tan év ben is
pa pír gyûj té si ver senyt hir de tett az is -
ko lá ban. A mé rést meg elõ zõ na pok -
ban min den tan te rem ben ös  sze kö -
tö zött pa pír he gyek emel ked tek. Di -
ák ja ink ös  sze sen 12.323 kg pa pírt
gyûj töt tek ös  sze. Az al só ta go za ton:
I. lett az 1.a osz tály 1.378 kg, II. a
4.a osz tály 1.324 kg, III. a 2.b osz -
tály 1.187 kg, IV. a 4.b osz tály 1.170
kg, V. a 2.a osz tály 895 kg, VI. a 3.
osz tály 839 kg és VII. az 1.b osz tály
666 kg ös  sze gyûj tött pa pír ral. 

A fel sõ ta go za ton: I. he lye zett
lett az 5.a osz tály 1.483 kg, II. a 6.
osz tály 1.197 kg, III. az 5.b osz tály

839 kg, IV. a 7.b osz tály 614 kg,
V. a 8.b osz tály 348 kg, VI. a 8.a
osz tály 292 kg és VII. a 7.a osz tály
91 kg ös  sze gyûj tött pa pír ral.

Az osz tá lyok az ös  sze gyûj tött pa -
pí rok men  nyi sé gé tõl füg gõ en zöld -
le vél ju ta lom ban ré sze sül tek. A
leg több zöld le ve let ös  sze gyûj tõ
osz tály év vé gén egy ju ta lom ki -
rán du lá son ve het részt.

Az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes -
tü let leg utób bi ülé sén Do hány Re -
ná ta, a Gyeviép Nonprofit Kht. ve -
ze tõ je kü lön ki emel te, hogy mi lyen
nagy mun kát vé gez tek is ko lánk di -
ák jai, hogy ilyen óri á si mennyi sé -
gû pa pírt gyûj töt tek ös  sze!

HÚS FÜS TÖ LÉST VÁL LA LOK
Nyit va: 

Hét fõ, Kedd, Szer da, 
Csütörtök: 15-tõl 17 órá ig.

PÉN TEK: ZÁRVA
Szom bat: 8-tól 12 órá ig.
Va sár nap: 8-tól 11 órá ig.

Sze ged ( Bak tó) Lad ván szky u. 19.
Algyõ fe lõl a Tyú kász kocs má nál jobb ra.

Te le fon: 06-30/ 477-91-32
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Mi ku lás tól, karácsonyig – „ADVENT” a Szi vár vány Óvo dá ban
Iz ga tott gyer mek sze mek für kész -
ték az eget, va jon ha vas szá non
jön-e Mi ku lás? Saj nos az óvó né -
nik ál tal elõ a dott me se je le net sem

csa lo gat ta elõ a hó fel hõ ket. Ám a
bá nat nem tar tott so ká ig. A kö -
zép sõ, és nagy cso por tos gye re -
kek kel de cem ber 4.-én dél elõtt a
Mi ku lás ha jón sé ta ha józ tunk. Er dé -
lyi nép me sét hall gat tunk, kö zö -

sen éne kel tünk, és tán col tunk a
me se sze rep lõ i vel. A Mi ku lás bú -
csú zó ul min den gyer mek nek sze -
mé lye sen ad ta át az aján dé kot. Az

óvo dá ba vis  sza tér ve, már várt ránk
az al gyõi Mi ku lás (Ba kos Pis ta bá -
csi sze mé lyé ben).

De cem ber 8-tól kezd ve kel le -
mes il la tok ter jeng tek az épü let
fo lyo só in. Szor gos ke zû gye re kek,

és fel nõt tek ün nep vá ró han gu lat -
ban ké szí tet ték a fi no mabb nál-fi -
no mabb mé zes ka lá cso kat, és a
lucapogácsát. A Ka ti ca cso por tos
gye re kek vi dám Lu cá zás sal jár ták
vé gig a cso por to kat. A Mar ga ré -
ták büsz kén kí nál gat ták, az óvó
né ni vel kö zö sen ké szí tett po gá -
csát.

Min den ki „lá zas” iz ga lom mal
vár ta, hogy az óvo dai ka rá csony -
fán meg gyújt suk a gyer tyá kat és a
csil lag szó ró kat.

Vég re el ér ke zett a nagy nap!
De cem ber 15-én dél elõtt ün ne pi
ru há ba öl tö zött gye re kek és fel -
nõt tek áhí tat tal áll tuk kö rül a mé -
zes ka lács dí szek tõl il la to zó ka rá -
csony fát. A Mar ga ré ta és a Ma ci
cso por tos gye re kek ün ne pi mû -
so ra után, az aján dék cso mag ok
bon to ga tá sa kö vet ke zett.

Min den ki ta lált ked vé re va ló
meg le pe tést a dí szes fa alatt.

Nem ért még vé ge a nap, es te
sem csen de se dett el az óvo da épü -
le te. Ha gyo má nyunk hoz hí ven,
nyug dí ja sa in kat hív tuk kö zös ün -
nep lés re. Kön  nyes te kin tet tel néz -
ték a gye re kek ál tal elõ a dott me -

se je le ne tet, a hó pi hék ke rin gõ tán -
cát, és a bet le he mes já té kot. 

A be szél ge té sek fo na lát a kö zö -
sen el töl tött dol gos évek em lé kei
gom bo lyí tot ták to vább, és ész re
sem vet tük az idõ mú lá sát. Az em -
lé kek fel idé zé se köz ben min den -
ki új ra fi a tal nak érez te ma gát. Jó
volt együtt len ni elõ de ink kel, lát -
ni, hogy még most is mi lyen fris -
sek, fi a ta lo sak.

Re mél jük a leg kö ze leb bi ka rá -
cso nyi ün nep sé gen, vi szont lá tunk
min den ked ves ar cot! 

Bai Istvánné 
óvo da pe da gó gus

*
Ka rá cso nyi jó kí ván ság ok kal ked -
ves meg hí vót kap tunk: a Szi vár -
vány Óvo da hív ta nyug dí ja sa it kö -
zös ün nep lés re. A kis is ko lás ok ka -
rá cso nyi mû so rá val kez dõ dött az
ün nep ség, a szí vün ket me len ge tõ
bet le he mes já ték után pe dig ven -
dé gül lát tak ben nün ket. 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni
mind ezt Ozsváth Lászlóné Valikának
és va la men  nyi kol lé gá já nak! Bé kés
Bol dog si ke res Új Évet kí ván nak
ne kik az óvo da nyug dí ja sai 

ADÓ 1%
El jött az adó be val -
lás ok ide je. Idén is
le he tõ ség nyí lik
min den ki nek adó -
ja 1%-ának fel aján -
lá sá ra. Kér jük, ha
úgy ér zi, sze ret né

is ko lánk ala pít vá nyá nak és ezen
be lül ta nu ló ink hely ze té nek job -

bí tá sát, ren del ke zõ nyi lat ko za tán
a kö vet ke zõ ket ad ja meg: 

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

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

Kö szö net tel az is ko la ta nu lói

Ala pít vá nyi bál
Is ko lánk ap ra ja-nagy ja iz ga tot tan
ké szül a feb ru ár 13-án a Fa lu ház -
ban meg ren de zés re ke rü lõ Ala -
pít vá nyi bál ra. Ez úton  sze ret nénk
kér ni a szü lõk, a la kos ság, a he lyi
vál lal ko zók és ci vil szer ve ze tek se -
gít sé gét is a nye re mény tár gyak
össze gyûj té sé hez, hi szen a be vé -
tel az is ko la ala pít vá nyát gaz da -

gít ja, ame lyet az er dei is ko lá ra, a
ta nu lók ju tal ma zá sá ra és egyéb tá -
mo ga tá sá ra for dí tunk. A fel aján -
lott tom bo la tár gyak le ad ha tók a
Fe hér is ko lá ban mun ka idõ ben:
hét fõ tõl-pén te kig reg gel 8 órá tól
dél után 16.30 órá ig. Fel aján lá sa -
i kat elõ re is kö szön jük!

A szer ve zõk

Drogprevenció Bu da pes ten
Az idei év ben a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot
írt ki egész ség fej lesz té si- és drog -
meg elõ zé si te vé keny ség tá mo ga -
tá sá ra. Is ko lánk si ke res pá lyá za ta
nyo mán no vem ber 14-én, szom -
ba ton el lá to gat tunk a Maf fia Mú -
ze um ba. A ki rán du lá son a 7-8.
osz tá lyo sok kö zül 35 di ák vett
részt, kí sé rõ pe da gó gu sa ik
Malustyik Mihályné, Leléné Gonda
Irén, Auvalszky Ka ta és Ret kes Zsolt.

A Maf fia Mú ze um egy él ve ze tes
idõ uta zás ra ka la u zolt min ket a szer -
ve zett al vi lág hõs ko rá tól nap ja in -
kig. Át él het tük a kö zel múlt tör té -
nel mé nek oly kor ro man ti kus, oly -

kor fé lel me tes ese mé nye it, a maf -
fia ki ala ku lá sá tól, a szer ve zett al vi -
lág hõs ko rán át a je len le gi pes ti
drog pi ac epi zód já ig. Töb bek kö -
zött dro go zó, ka szi nó zó és lö völ dö -
zõ bû nö zõ ket áb rá zo ló vi asz szob -
rok lát ha tó ak a szer ve zett bû nö zés
múlt ját és je le nét be mu ta tó mú ze -
um ban. A ki ál lí tás el sõd le ges cél -
ja, hogy fel hív ja a fi a ta lok fi gyel -
mét a rá juk le sel ke dõ ve szé lyek re.
Az, aki ká bí tó szer hez nyúl, elõbb-
utóbb a szer ve zett bû nö zés tá mo -
ga tó já vá vá lik. A több mint 70 per -
ces in te rak tív drogprevenciós prog -
ra mon a di á kok elõ adást hall hat -
tak a han gu la ti-, gon do la ti-, tes ti

füg gõ ség ki ala ku lá sá ról, majd be -
kap cso lód tak egy irá nyí tott be szél -
ge tés be. Is ko lán kí vül, de még is
hi te les kör nye zet ben a ta nu lók ma -
guk ala kí tot ták ki a dro gok kal
szem be ni szi lárd el uta sí tó ál lás -
pont ju kat. Be gya ko rol hat ták az
ügyes ki té rés/vis  sza uta sí tás tech ni -
kát. A prog ram ban kü lön fi gyel -
met for dí tot tak az ér tel mes sza bad -
idõ-el töl tés mód ja i ra. 

Leléné Gonda Irén 
drog ügyi ko or di ná tor

*
„No vem ber 14-én bu da pes ti ki -
rán du lá son ve het tünk részt. A ki -
rán du lás ra 35 je lent kez tünk a 7-

8. év fo lyam ból és vo nat tal utaz -
tunk a fõ vá ros ba. Úti cé lunk el sõ
ál lo má sa az Or szág ház volt. Az
épü let már kí vül rõl is le nyû gö zõ
lát ványt nyúj tott. Meg ér ke zé sünk
után ide gen ve ze tõ fo ga dott ben -
nün ket, aki ér de kes be szá mo lók
mel lett mu tat ta be ne künk a Par -
la men tet. Meg te kin tet tük az ülés -
ter met, lát hat tuk az or szág al mát,
a jo gart és a ko ro nát is. Az ál ta lunk
lá tott ter mek mind egyi ke szép és
dí szes volt. Meg tisz tel te tés nek érez -
tük, hogy mi is ott sé tál hat tunk,
ahol a par la men ti kép vi se lõk.”

Szûcs Lil la 
7.b osz tá lyos ta nu ló 
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Re gi o ná lis ka rá cso nyi vá sár 
Ha gyo má nyos is ko lai ka rá cso nyi
vá sá run kat de cem ber 15-én a fa -
lu ház ban ren dez tük meg. A har -

ma dik al ka lom mal meg ren de zett
vá sá runk ra a dél-al föl di ré gió
ökoiskolái és JAM di ák vál lal ko zá -
sai kö zül 12 is ko la 185 di ák já val
fo gad ta el a Ju ni or Achievement
Ma gyar or szág (JAM) és az Al gyõi
Ál ta lá nos Is ko la meg hí vá sát. Vá -
sá run kon részt vett: a sze ge di Ta -
bán Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény,
mórahalomi Mó ra Fe renc Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont, a sze -
ge di SZTE Ságvári End re Gya kor -
ló Ál ta lá nos Is ko la, a kis kun ha la -
si Kert vá ro si Ál ta lá nos Is ko la, a
kis kun ha la si Fel sõ vá ro si Ál ta lá nos
Is ko la, az oros há zi Narruckern Já -
nos Köz ok ta tá si In téz mény,  a zá -
kány szé ki Ál ta lá nos Is ko la és AMI,
a körösladányi Tüköry La jos Ál -
ta lá nos Is ko la, AMI és GPSZ, Üllés
és For rás kút Köz sé gek Köz ok ta tá -
si In téz mé nye, Fon tos Sán dor Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény, a  csong -
rá di Ének-Zenei Álalános Is ko la,

a  csong rá di Ba tsá nyi Já nos Gim -
ná zi um és Szak kö zép is ko la, a
csong rá di Bár sony Ist ván Me zõ -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, Szak -
is ko la és Kol lé gi um.

A vá sárt Iván Zsu zsan na az Al -
gyõi Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja
és Sze ke res Sán dor a JAM mun ka -
tár sa nyi tot ta meg. A ren dez vényt
ka rá cso nyi mû sor szí ne sí tet te: az
üllési ál ta lá nos is ko la di ák jai ka -
la pos, rá ba kö zi és szé ki tán cot mu -
tat tak be. A kis kun ha la si Kert vá -
ro si Ál ta lá nos Is ko la és a Fel sõ vá -
ro si Ál ta lá nos Is ko la di ák jai tánc -
cal ked ves ked tek. Az Al gyõi Ál ta -
lá nos Is ko la Gyöngy vi rág nép tánc -
cso port ja mold vai tánc cal, a 7.b
osz tály ta nu lói mo dern tánc cal
szó ra koz tat ták a kö zön sé get. A
mû sort az al gyõi ovi sok és kis is ko -
lás ok mo dern tán ca zár ta.  

Ren dez vé nyün kön az ün nep hez
mél tó, igé nyes al ko tá sok kö zött
ta lál hat tuk meg a ka rá cso nyi aján -
dék nak vagy az ün ne pi de ko rá ci -
ó nak va lót. Az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la di ák jai, szü lei és pe da gó gu -
sai ere de ti kéz mû ves tech ni ká val
ké szült por té ká i kat áru sí tot ták.
Kre a tív lá to ga tó ink a kéz mû ves
stand nál ké szít het ték el sa ját ke -
zû leg a té li ün nep kör höz kö tõ dõ
dí sze i ket. A ven dé ge ket me leg te -
á val, szend vi csek kel és fi nom há -
zi sü te mé nyek kel vár ta a 7.a osz -

tály a bü fé ben. A vá sár ide je alatt
a JAM mun ka tár sai „ál ru há ban”
pon toz ták a di ák vál lal ko zá so kat,
a stan do kat, a ter mé ke ket és az
el adó kat, majd a vá sár vé gén 4
ka te gó ri á ban hir det tek ered -

ményt: a „leg szim pa ti ku sabb di ák -
vál lal ko zás” dí jat a körösladányiak,
a „leg öt le te sebb ter mék” dí jat az
al gyõi 7.b osz tály ma ci dí sze, a „leg -
szebb stand” dí jat a kis kun ha la si
Fel sõ vá ro si Ál ta lá nos Is ko la, a
„leg ha tá so sabb mar ke ting” dí jat
a Ta bán Ál ta lá nos Is ko la, a „leg -
jobb di ák vál lal ko zás” dí jat a

mórahalmi is ko la di ák jai nyer ték.
Az ér té kes, szép dí ja kat a JAM

sze ge di köz pont ja aján lot ta fel.
Az is ko lánk ter mé ke i nek el ké -

szí té sé hez az Algyõ Nagy köz ség
Ön kor mány zat 60.000 fo rint tá -

mo ga tást nyúj tott. Kü lön sze ret -
nénk kö szö ne tet mon da ni a szü -
lõk nek, a he lyi vál lal ko zók nak és
ma gán sze mé lyek nek, akik a se gít -
sé günk re vol tak.

He gyi Gab ri el la és 
Szivacski An gé la 

szer ve zõ pe da gó gu sok 

Ka rá csony a nap kö zi ben
A ka rá csony, az év ta lán leg szebb,
leg meg hit tebb ün ne pe, mely re
nem csak ott hon, csa lá di kör ben
ké szü lünk nagy iz ga lom mal. Ilyen -
kor szív bõl kö szön tik egy mást azok
is, akik nem köz vet len csa lád tag -
ok, de nap mint nap együtt van -
nak, együtt dol goz nak. 

Eb ben a tan év ben 2009. de cem -
ber 11-én ren dez tük meg a „nap -
kö zi sek ka rá cso nyát”, mely re most
is – mint már évek óta – öröm mel
ké szül tek a gye re kek ve lünk, nap -
kö zis ne ve lõk kel együtt. Min den
cso port vers sel, dal lal, je le net tel,
jó kí ván ság ok kal ör ven dez tet te
meg a kö zön sé get. Mû so runk nem
ki zá ró lag a ka rá csony hoz kap cso -
ló dott, ta nu ló ink kis íze lí tõt nyúj -
tot tak a de cem be ri je les na pok ha -
gyo má nya i ból.

Itt ke rült sor a nap kö zis ok le ve -
lek ki osz tá sá ra, me lye ket pél da -
mu ta tó ma ga tar tás sal, szor ga lom -
mal, ki emel ke dõ kö zös sé gi mun -

ká val ér de mel ték ki a kö vet ke zõ
ta nu lók: az I. cso port ban Ko vács
An ge li ka és Mol nár Ta más; a II. cso -
port ban Ker tész Tek la és Üve ges
Lász ló; a III. cso port ban Kecs ke mé -
ti Ré ka és Belovai Kop pány; a IV.
cso port ban Hor váth La u ra és Sze -
ke res La u ra és az V. cso port ban
Jaksa Vi vi en és Ré bék Nagy Re ná ta.
Meg hí vott ven dé ge ink sem ér kez -
tek üres kéz zel, kö szön jük
Molnárné Vida Zsu zsan ná nak,
Bereczné Láz ár Nó rá nak, Jankovicsné
Ve res Ka ta lin nak, Herczeg An ná nak,
Kiss Ferencné Irén ké nek, Karsai
Lászlóné Ma nyi ká nak, az óvo da dol -
go zó i nak és nem utol só sor ban az
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la Ala pít vá -
nyá nak a fa alá tett édes sé get, gyü -
möl csö ket, aján dé ko kat.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki to váb -
bá kol le gá ink nak  köz re mû kö dé sü -
kért, mel  lyel se gí tet ték mun kán kat!

Csepreginé Kis Nó ra 
nap kö zis ne ve lõ

Ze nei hí rek
A Pro Musica Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény ka rá cso nyi kon cert je -
i re de cem ber 15-én, 16-án, 17-én
Sze ge den az is ko la hang ver seny -
ter mé ben ( Fõ fa sor 68), 16-án pe -
dig Algyõn a Ko sár fo nó ut cai is -
ko lá ban ke rült sor.

A ren dez vé nye ken- me lyek egy -
ben a fél évi nyil vá nos vizs gák is
vol tak- min den nö ven dék sze re -
pelt. A kö zön ség hall ha tott ko -
moly ze nei mû ve ket zon go ra és

kön  nyû ze nei mû ve ket szin te ti zá -
tor tol má cso lá sá ban. A gye re kek
ka ma ra mu zsi ká lá sa az együtt ze -
né lés örö mét fe jez te ki. A mû sor
ka rá cso nyi da lok ének lé sé vel ért
vé get.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki az
Al gyõi Ál ta lá nos Is ko lá nak, hogy
le he tõ sé get adott ren dez vé nyünk
meg tar tá sá ra.

Dr. Zomboriné Ger gely Klá ra

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

Algyõn a BOR BÁ LA FÜR DÕ BEN
Kedd, csü tör tök 16,00–19,00, Szom bat, va sár nap 9,00–13,00 órá ig.

Sok sze re tet tel vá rom ven dé ge i met !
Be je lent ke zés a Bor bá la Für dõ 517-520-as te le fon szá mén vagy 

14 óra után a 30/645-19-13-as mo bi lon.
Kószóné Szat má ri Tí mea ( Ti mi)
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EGYE SÍ TETT SZO CI Á LIS IN TÉZ MÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PI AC TÉR. 17, Tel.: 267-048 IN TÉZ MÉNY VE ZE TÕ: JANKOVICSNÉ VE RES KA TA LIN

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

Böl csõ dei hí rek
A Bó bi ta Böl csõ dé ben szep tem -
ber 29-én a Sze ge di Böl csõ dék
Mód szer ta ni cso port já nak kép vi -
se lõ je szak mai el len õr zést tar tott.
Meg ál la pí tot ta, hogy az al gyõi böl -
csõ de jól fel sze relt és a tár gyi fel -
tét elei meg fe lel nek a gyer me kek

élet ko rá nak és igé nye i nek. 
A gon do zó nõk jó at ti tûd del ren -

del kez nek el fo ga dó ak és a szak mai
el vá rá sok nak meg fe lel nek, szak mai
fel ada tu kat ma gas szín vo na lon lát ják
el, mely nek alap ján al kal mas nak ta -
lál ják a böl csõ dét a szak kép zé sek hez
kap cso ló dó gya kor la tok vég zé sé hez.

*
De cem ber 4-én el lá to ga tott a Mi -
ku lás a böl csõ dé be. A gyer me kek

iz ga tot tan vár ták ér ke zé sét, a ki -
osz tott aján dé ko kat öröm mel fo -
gad ták. A böl csõ de új já té kok kal
ked ves ke dett a gyer me kek nek.

*
De cem ber 11-én jó han gu lat ban
telt a Lu ca na pi ké szü lõ dés a böl -

csõ dé ben. A gyer me kek, szü le ik
és a dol go zók ün ne pi da lo kat éne -
kel tek, me lye ket két gon do zó nõ
Ági és Ti mi fu ru lya szó val kí sért.
A böl csõ de friss Lu ca po gá csá val
ven dé gel te meg a gyer me ke ket és
szü le i ket, akik a csa lá di as han gu -
lat ban együtt kézmûveskedtek.

*
Té rí té si dí jak be fi ze té se: ja nu ár
12. 7.30-15.30 óra kö zött.

Gyer mek jó lé ti Szol gá lat Hí rei
A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ
Szol gá lat 2009. de cem ber 9-én
tar tot ta az ad ven ti aján dék ké szí -

té sét, me lyen na gyon so kan vet -
tek részt. Szép böl csõ ket ké szí tet -
tek di ó ból. A gyer me kek meg ven -
dé ge lé sé vel ért vé get a fog lal ko -
zás.

*
2009. de cem ber 16-án a fa lu ház -
ban lát ta ven dé gül a Gyer mek jó -
lé ti Szol gá lat a gyer me ke ket, ka -
rá cso nyi ün nep ség re.

Film ve tí tés sel, szend vi csek kel, sü -
te mé nyek kel, sza lon cu kor ral, gyü -
mölc  csel ör ven dez tet ték meg õket. 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön -
ni tá mo ga tó ink nak a fel aján lá sa -
i kat: Molnárné Vida Zsu zsan na al -
pol gár mes ter as  szony nak, az Al -
gyõi Nõ egy let nek, a Nyug dí jas -
klub nak, az Egye sí tett Szo ci á lis In -
téz mény nek. Az ESZI dol go zó i -
nak az ak tív rész vé te lü ket, mun -
ká ju kat az ün nep ség si ke res le bo -
nyo lí tá sá ban.

Meg ol dá sok az ener gia vál ság ra
A KEOP 6.1.0./B–2008-0022 azo -
no sí tó szá mú pá lyá zat ke re té ben
meg va ló su ló „El sõ lé pés a fenn -
tart ha tó ház tar tá sok fe lé – re gi o -
ná lis kép zés és kam pány” ré sze -
ként, no vem ber 20-án elõ adá so kat
hall hat tak az ér dek lõ dõk az al gyõi
fa lu ház ban. Az el sõ té ma – „Új
szem lé le tû ener gia-ter me lés és fel -
hasz ná lás – az el ke rül he tet len vál -
to zá sok” – elõ adó ja Áb ra hám Krisz -
ti án, kör nye ze ti ne ve lõ, aki a gon -
dol ko dás ra di ká lis vál to zá sá ban lát -
ja a ki utat, hogy az ener gia vál sá -
got el ke rül jük. Il lés Gá bor, geo grá -
fus, kör nye ze ti ne ve lõ „Ho gyan ta -
ka ré kos kod junk a fû tés és a me -
leg víz-hasz ná lat so rán?” cí mû elõ -
adá sá ban jó, ki vi te lez he tõ meg ol -
dá so kat, pél dá kat mu ta tott be az
ener gia prob lé ma ke ze lé sé re. 

A fen ti pá lyá zat ke re te in be lül
to váb bi 4 elõ adást ter ve zünk szak -
em be rek elõ adá sá ban, ezen felül

6 ki ad vány meg je len te té sét ter -
vez zük az ener gia fel hasz ná lás té -
ma kör ében. A prog ram ered mé -
nye i nek fel mé ré se a po zi tív vá -
laszt adó la kos ság kö ré ben a prog -
ram vé gén vár ha tó. 

A 2009/2010-es tan év fo lya mán
to váb bi 3 tú rát ter ve zünk; a prog -
ram le zá rá sa ként pe dig egy ve tél -
ke dõn vár juk a te re pi ki rán du lá -
so kon részt ve võ ta nu ló kat, ahol
szá mot ad hat nak meg szer zett tu -
dá suk ról. A ve tél ke dõt a tan év vé -
gén ren dez zük meg. A részt ve võk
dí ja zás ban ré sze sül nek! A je lent -
ke zés fel té te le ként leg alább 2 te -
re pi tú rán részt kell ven ni! 

(A to váb bi ki rán du lá sok: már ci -
us – Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó
Te lep; áp ri lis – Pusz ta sze ri TK;
má jus – a Sze ge di Tu do mány egye -
tem ki ál lí tá sa.)

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

Hul la dék ból ter mék
No vem ber 11-én az 5.a és a 6. osz -
tál  lyal kö zö sen el lá to gat tunk a
Hód me zõ vá sár he lyen meg ren de -
zett „Hul la dék ból ter mék” ki ál lí -
tás ra. Ami kor meg ér kez tünk egy
né ni várt min ket, aki kör be ve ze -
tett a ki ál lí tá son és el mond ta, hogy
a be mu ta tott tár gyak ho gyan és
mi bõl ké szül tek. Sok ér de kes és
öt le tes „újradolgot” lát tunk: rá ül -
tünk a kar ton szé kek re és mû anyag
ku pak ból ké szült já ték kal mal moz -
tunk. Meg néz tük, hogy ha egy mû -

anyag pa lack tel je sen ös  sze van
la pít va, ak kor a ku ká ban csak fe -
le ak ko ra he lyet fog lal el. Meg -
tud tuk, hogy az épí tõ ipar is hasz -
nál új ra hasz no sí tott hõ szi ge te lõt.
Az üveg, a mû anyag és a fém új -
ra hasz no sí tá sá ra is sok pél dát lát -
tunk. Ne kem a kar ton ból ké szült
szo bai bú to rok tet szet tek a leg job -
ban. Ezen túl én is még job ban oda
fo gok fi gyel ni a kör nye ze tem re!

Furka Bar ba ra
6. osz tá lyos ta nu ló
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Méhnyakrák el le ni prog ram in dult Algyõn
Algyõ Nagy köz ség ve ze té se szá -
má ra ki emel ten fon tos cél a la -
kos ság egész ség meg õr zé se élet -
kor tól füg get le nül. Az ön kor mány -
zat 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. En -
nek ke re té ben az al gyõi ál lan dó la -
kó he lyû, a 2009-es év ben 12. élet -
évü ket be töl tõ lá nyok szá má ra té -
rí tés men te sen biz to sí tot ta 3 ol tá -
si so ro za tot. 

A hu mán papillóma-vírus (HPV)
okoz ta méhnyakrákban na pon ta
több mint 650 nõ hal meg a vi lá -
gon. A WHO becs lé se sze rint 630
mil lió em ber fer tõ zött, a sze xu á -
li san ak tív fi a tal nõk több mint fe -
le pe dig el kap ta már éle te so rán
a ví rust. Vi lág mé re tek ben a
méhnyakrák a nõk rák ha lá lo zá sá -
nak 2. leg gya ko ribb oka! A vak ci -
na csak nem 100 %-os ha té kony -
sá gú, a szak mai aján lá sok alap ján
a cél cso port a 9-13 éves kor osz tály.
A méhnyakrák a vár ha tó élet tar -
ta mot mint egy 26 év vel rö vi dí ti
meg és az ak tív ko rú nõ ket sújt ja
med dõ sé get vagy ha lált okoz va.

A HPV ví rus ról, a vé de ke zés
mód já ról, a vé dõ ol tá si prog ram ról
rész le tes tá jé koz ta tó is el hang zott
a fa lu ház eme le ti klub ter mé ben.
2009. szep tem ber 16-án dr. Da ru
Jó zsef szü lész-nõ gyógy ász tar tott
szak mai elõ adást az ér dek lõ dõk és
szü lõk szá má ra. Az érin tet tek írás -
be li nyi lat ko zat té te lét kö ve tõ en 15
al gyõi kis lány kér te és kap ta meg
a hu mán papillóma-vírus (HPV)
el le ni vé dõ ol tást, mely nek tel jes
költ sé gét a 180/2009. (IX.30.) Kt.
ha tá ro zat ér tel mé ben Algyõ Nagy -
köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te a 2009.
évi költ ség ve tés ter hé re biz to sí tot -
ta. A fe jen ként 100.000 Ft ér té kû,
a szü lõk szá má ra in gye nes biz to -
sí tott vé dõ ol tás sal egy fon tos la -
kos sá gi egész ség prog ram vet te kez -
de tét. A te le pü lé si egész ség terv fe -
lül vizs gá la tá val, ak tu a li zá lá sá val, a
la kos ság egyes kor cso port jai ré -
szé re fel ál lí tott spe ci á lis szak mai
egész ség ügyi prog ra mok ke re té -
vel hos  szú tá vú cé lunk a la kos sá gi
egész ség meg õr zés.

Dr. Pi ri Jó zsef 
pol gár mes ter

A Csong rád Me gyei Ama tõr Sakk baj nok ság 
II. for du ló 
(2009. 12. 06.) ered mé nye
Algyõ – Mórahalom: 2.5:2.5
1. Sí pos Kál mán – Mol nár Je nõ
0 –1 
2. Grószpéter Zol tán – Tumbász
Pé ter 0,5–0,5 
3. dr. Gonda Já nos – Kois Já nos
1–0
4. Sza bó Dá ni el – Új há zi Ádám
0–1
5. Gonda And rás – 1–0
To váb bi mér kõ zés:

Szatymaz – Ti sza par ti Sakk Is -
ko la: 4.5:0.5
1. Id. Filep Mik lós – Tésik Pé ter
1 : 0
2. Tóth Sán dor – Szilasi Ábe 1:0
3. Jurisits Mik lós – Tubak Dá vid
0.5:0.5
4. Vajsenbek Pé ter – Tésik Lász -
ló 1:0
5. Áb ra hám Lász ló – Dá vid Le -
ven te 1:0
Sza bad na pos csa pat: Üllés

Dr. Gonda Já nos

„Gyevi Zson gás” a Bor bá lá ban
A „Gyevi Zson gás” kis tér sé gi úszó -
ver senyt a múlt év ben no vem ber
26-án ren dez ték meg a Bor bá la
Für dõ és az Algyõ Sport já ért Ala -
pít vány szer ve zé sé ben. A kis tér sé -
gi úszó ver se nyen 3 te le pü lés: Algyõ,
Domaszék és Kis te lek di ák jai csob -
ban tak a me den cé be. A ver se nyen
a kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek:

I. kor cso por to sok 20m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. he lye zést
ért el Gá bor Zsó fia (Algyõ), II. lett
Vidács Bi an ka (Algyõ) és III. lett
Kismárton Beatix (Kis te lek); a fi -
úk nál I. he lye zést ért el Qell Pé ter
(Algyõ), II. lett Karasz Ben ce (Algyõ)
és III. lett Sze ke res Ger gõ (Kis te -
lek); 20m-es hát úszás ban a lá nyok -
nál I. lett Gá bor Zsó fia (Algyõ), II.
lett Vidács Bi an ka (Algyõ) és III. lett
Mé szá ros Esz ter (Kis te lek); a fi úk -
nál I. lett Szalontai Bo tond (Algyõ),
II. lett Sze ke res Ger gõ (Kis te lek) és
III. lett Qell Pé ter (Algyõ); 20m-es
gyors úszás ban a lá nyok nál I. he lye -
zett lett Vidács Bi an ka (Algyõ), II. lett
Kismárton Be at rix (Kis te lek) és III.
lett Bukor An na (Algyõ); a fi úk nál
I. he lye zett lett Sze ke res Ger gõ (Kis -
te lek), II. lett Szalontai Bo tond (Algyõ)
és III. lett Dá vid Ákos (Kis te lek).

II. kor cso por to sok 20m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. he lye zett
lett Por tö rõ Dorina (Algyõ), II. lett

Szaniszló Var ga Er zsé bet (Algyõ) és
III. lett Iván Ta ma ra (Domaszék);
a fi úk nál I. he lye zett lett Bodó Já -
nos (Algyõ), II. lett Ró zsa Alex (Algyõ)
és III. lett Ör dög And rás
(Domaszék); 20m-es hát úszás ban a
lá nyok nál I. lett Por tö rõ Dorina
(Algyõ), II. lett Szaniszló Var ga Er -
zsé bet (Algyõ) és III. lett Má téi Jú -
lia (Kis te lek); a fi úk nál I. lett Bodó
Já nos (Algyõ), II. lett Kõ mû ves Ádám
(Algyõ) és III. lett Ma gyar Bá lint
(Kis te lek); 20m-es gyors úszás ban a
lá nyok nál I. he lye zést ért el Por tö -
rõ Dorina (Algyõ) és II. lett He ve si
Vik tó ria (Domaszék) és III. lett
Szaniszló Var ga Er zsé bet (Algyõ); a
fi úk nál I. he lye zést ért el Bodó Já -
nos (Algyõ), II. lett Ma gyar Bá lint
(Kis te lek) és III. lett Demecs Bá lint
(Algyõ).

III. kor cso por to sok 40m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. lett Ró zsa
Eve lin (Algyõ), II. lett Nagy Lu ca
(Kis te lek) és III. lett Ba logh Bog -
lár ka (Kis te lek); a fi úk nál I. lett
Szaniszló Var ga At ti la (Algyõ), II. lett
Nikolényi Ger gõ (Kis te lek) és III.
lett Szvetnyik Mar tin (Algyõ); 40m-
es hát úszás ban a lá nyok nál I. he lye -
zést ért el Ró zsa Eve lin (Algyõ), II.
lett Sze ke res Dzsenifer (Algyõ) és III.
lett Ba logh Bog lár ka (Kis te lek); a
fi úk nál I. he lye zést ért el Gyõrfi Dá -

vid (Algyõ), II. lett Bozóki Ri chárd
(Algyõ) és III. lett Nikolényi Ger -
gõ (Kis te lek); 40m-es gyors úszás -
ban a lá nyok nál I. he lye zett lett Ró -
zsa Eve lin (Algyõ), II. lett Sze ke res
Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Nagy
Lu ca (Kis te lek); a fi úk nál I. he lye -
zett lett Bozóki Ri chárd (Algyõ), II.
lett Bod nár Gá bor (Domaszék) és
III. lett Pálnok Pat rik (Kis te lek).

IV. kor cso por to sok 40m-es mell -
úszás ban a lá nyok nál: I. he lye zést
ért el BaloghKinga (Domaszék), II.
lett Szûcs Lil la (Algyõ) és III. lett
Bol di zsár An na (Algyõ); a fi úk nál I.
he lye zést ért el Ko vács Má té
(Domaszék), II. lett Ko vács Ro land
(Algyõ) és III. lett Szalontai Ben ce
(Algyõ); 40m-es hát úszás ban a lá -
nyok nál I. lett Bol di zsár An na
(Algyõ), II. lett Szûcs Lil la (Algyõ);
a fi úk nál I. lett Ko vács Ro land
(Algyõ), II. lett Temkó Ben ce (Algyõ);
40m-es gyors úszás ban a lá nyok nál
I. he lye zett lett Ba logh Kin ga
(Domaszék), II. lett Bol di zsár An na
(Algyõ) és III. lett Szûcs Lil la (Algyõ);
a fi úk nál I. lett Szalontai Ben ce
(Algyõ), II. lett Ko vács Ro land (Algyõ)
és III. lett Négy ök rû Mar tin
(Domaszék).

A III. kor cso por to sok 4X20m-es
mell úszás vál tó já ban a lá nyok nál I.
he lye zést ért el az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la csa pa ta 1:10,81-es idõ ered -

mén  nyel, a csa pat tag jai: Por tö rõ
Dorina, Dé nes Dorina, Sze ke res
Dzsenifer és Ró zsa Eve lin; II. lett
a domaszéki is ko la csa pa ta 1:28,53-
as idõ ered mén  nyel. A fi úk nál I. he -
lye zett lett az Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la csa pa ta 1:16,50-es idõ ered -
mén  nyel, a csa pat tag jai: Gyõrfi Dá -
vid, Szvetnyik Mar tin, Slebics Gá -
bor és Bozóki Ri chárd; II. lett a

domaszéki is ko la csa pa ta 1:47,40-
es idõ ered ménnyel. 

A IV. kor cso por tos lá nyok nál I.
he lye zett lett az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la csa pa ta 1:17,91-es idõ ered -
mén  nyel, a csa pat tag jai: Bol di zsár
An na, Szûcs Lil la, Bé ké si Krisz ti na
és Kõ mû ves Ma ri ann. A fi úk nál I.
he lye zett lett az Al gyõi Ál ta lá nos
Is ko la csa pa ta 1:09,01-es idõ ered -
mén  nyel, a csa pat tag jai: Ko vács
Ro land, Szalontai Ben ce, Ja ni At -
ti la és Temkó Ben ce, II. lett a kis -
te le ki is ko la csa pa ta 1:20,59-es idõ -
ered mén  nyel és III. lett a domaszéki
is ko la csa pa ta 1:30,40-es idõ ered -
mén  nyel. 

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

Magosi Krisz ti na 
úszás ok ta tó
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Hasz nos ta ná csok
Ho gyan köz le ked jünk té len?

Tá jé ko zód jon az út vi szo nyok -
ról (rá dió, TV és KHT ügye le tek)!

Csak a té li köz le ke dés re fel ké -
szí tett, jó mû sza ki ál la po tú jár mû -
vel in dul jon el, kü lö nös te kin tet -
tel a gu mik ál la po tá ra!

Ha vas idõ szak ban, a gép ko csi -
ban le gyen hó la pát, vo nó kö tél, al -
kal man ként kis men  nyi sé gû ér de -
sí tõ anyag!

Óva to san vá las  sza meg a se bes -
sé get, ügyel jen ar ra, hogy a gép -
ko csi ból nem min dig ész lel he tõk
a lo ká li san le fa gyott te rü le tek!

Tart son biz ton sá gos kö ve té si tá -
vol sá got, ve gye fi gye lem be: a fék -
út ilyen kor meg nö vek szik! Ne koc -
káz tas son az elõ zés nél!

A mun ka gé pek mö gött sí kos az
út sza kasz, mert a só ol vasz tó ha -
tá sa nem azon na li, az ekék után
pe dig vé ko nyan tö mör hó ma rad -
hat. Ezért a sár ga vil lo gó val fel sze -
relt gé pek meg pil lan tá sa kor már
fo ko za to san ve gye vis  sza a se bes -
sé get, ne hogy rá csús  szon a mun -
ka gép re és gya ko ri fék lám pa vil -
lan tá sok kal, fi gyel mez tes se ar ra
az Önt kö ve tõ jár mû vet is!

Le ma rad va kö ves se a mun ka -
gé pet, és ne pró bál koz zon az elõ -
zés sel, nem tud hat ja mi lyen az út
ál la po ta a mun ka gép elõtt!

Ha szem be ta lál ko zik mun ka -
gép pel, csök ken tett se bes ség gel

ha lad jon el mel let te, így el ke rül -
he ti, hogy szó rás ese tén a na gyobb
sószemek kárt okoz za nak gép ko -
csi já ban és biz ton ság gal el tud ja
ke rül ni az eké zõ jár mû mé re tén
túl nyú ló eke szárn  nyal va ló ta lál -
ko zást.

Ha el aka dás-ve szé lyes hely hez
kö ze lít, ne pró bál jon meg azon
át ha lad ni (eset leg fo ko zott se bes -
ség gel), mert a bal eset ve szély lé -
nye ge sen meg nõ! Itt a fõ sza bály
az, hogy a hóeltakarítást ne aka -
dá lyoz za a gép ko csi!

Ke rül je az el aka dást! Kez dõ dõ
hó fú vás, in ten zív ha va zás ese tén a
leg kö ze leb bi la kott hely el éré se kor
he lyez ze biz ton ság ba gép ko csi ját,
úgy vár ja be, míg az út is mét jár -
ha tó. Az el akadt jár mû vek aka dá -
lyoz zák a hó el ta ka rí tá sát és a leg -
na gyobb gon dos ság ese tén is kárt
okoz hat nak ben ne a mun ka gé pek
vagy a rá eké zett hó.

Az el akadt gép ko csi le he tõ leg
ne hagy ja egye dül az úton, vagy
ha ott ma rad, ak kor ér te sí té si he -
lyet és mó dot je löl jön meg fel tû -
nõ en lát ha tó he lyen!

Hos  szabb uta zás nál nem árt, ha
ta ka rót, tar ta lék ru hát, en ni- és
in ni va lót is be cso ma gol!

Út köz ben idõ ben gon dos kod -
jon üzem anyag ról!

Pol gá ri Vé del mi Ki ren delt ség
Sze ged

Drá gább a bír ság
Egyes sza bály sér té sek el kö ve tõ jé -
vel szem ben a ha tó ság tag ja köz -
igaz ga tá si el já rást kez de mé nyez,
azt kö ve tõ en pe dig köz igaz ga tá si
bír sá got szab ki. A köz igaz ga tá si
el já rás ban ki sza bott pénz bír ság -
ok ös  sze ge emel ke dett. Te hát a
sza bály sér té sek és a ki sza ban dó
bír sá gok ös  sze ge:

– Me net köz ben kéz ben tar tott
mo bil te le fon hasz ná la ta: la kott te -
rü le ten be lül 10.000, la kott te rü -
le ten kí vül 15.000, au tó úton, au -
tó pá lyán 20.000 fo rint.

– Gyer mek biz ton sá gi rend szer
hasz ná la tá nak el mu lasz tá sa: la kott
te rü le ten be lül 15.000, la kott te -

rü le ten kí vül 30.000, au tó pá lyán,
au tó úton 45.000 fo rint.

– Biz ton sá gi öv hasz ná la tá nak
el mu lasz tá sa, to váb bá a bu kó si -
sak hasz ná la tá nak el mu lasz tá sa
mo tor ke rék pá ron, se géd mo to ros
ke rék pá ron. Ezek ben az ese tek -
ben az utas is fe le lõs ség re von ha -
tó. A bír ság la kott te rü le ten be lül
10.000, la kott te rü le ten kí vül
20.000, au tó pá lyán, au tó utón
30.000 fo rint. A biz ton sá gi öv, a
biz ton sá gi gyer mek ülés és a bu -
kó si sak hasz ná la ta ak kor is kö te -
le zõ, ha a jár mû ve ze tõ a jár mû -
vel csak ki sebb tá vol sá got tesz
meg. 

Moz gal mas évet zár tak a moz gás kor lá to zot tak
Kel le mes dél után nal bú csúz tat ták
az óévet de cem ber 16-án a Moz -
gás kor lá to zot tak Egye sü le te Al -
gyõi Cso port já nak tag jai.

Tag gyû lé sün kön Kapota Mi hály
tit kár be szá molt az évi mun ká ról,
ami nem volt ke vés.

Szé pen gya ra po dott a tag lét szám,
már 60 fõ nél töb ben vet tünk részt a
kü lön fé le prog ra mo kon, A me gyei
el nök ség kép vi se le té ben je len lé võ
Magyarné Ro zi ka el mond ta, hogy az
al gyõi cso port mun ká ja, fej lõ dé se pél -
dás a me gyé ben. A tag gyû lés egy han -
gú an el fo gad ta a ve ze tõ ség be szá mo -
ló ját az zal, hogy a jö võ évi prog ram -
ter vet még ja nu ár ban pon to sít ják.

A tag gyû lést kö ve tõ en kel le mes
es tet töl töt tünk el Sze ke res Pé ter és

Alattyán Sán dor gi tár mu zsi ká val vi -
dí tott fel ben nün ket. Molnárné Ró -
zsi ka sa ját ver sé vel em lé kez te tett
ben nün ket a ka rá csony ra. A ta -
gok ka lá ká ban ké szí tett uzson ná -
ját fo gyasz tot tuk el kel le mes be -
szél ge tés köz ben.

A cso port ez úton is kö szö ni az
ön kor mány zat tól, Ju hász Sán dor
vál lal ko zó tól, a Vá mos cuk rász tól
és az Al gyõi RE ÁL élel mi szer bolt -
tól ka pott tá mo ga tást.

Leg kö ze lebb ja nu ár 13-án, szer -
dán du. 15 óra kor ta lál ko zunk a Fa -
lu ház ban, ahol vár juk a vi dám tár sa -
sá gunk hoz csat la koz ni aka ró ( nem
csak moz gás kor lá to zott) tár sa in kat is.

Sermann Jó zsef
ve ze tõ sé gi

Köszönet a tombolatárgyakért!
Kö szön jük az Al gyõi Hír mon dó
ka rá cso nyi tom bo la sor so lá sá nak
tá mo ga tá sát:

az Al gyõi Fa lu ház nak, az Al gyõi
Job bik Alap szer ve zet ének, az Al -
gyõi Könyv tár nak, az Al gyõi
Lovasklubnak, az Al gyõi Nõ egy let -
nek, a Szõ ke Ti sza Nyug dí jas Klub -
nak, az Al gyõi Szi vár vány Óvo dá -
nak , az Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény nek, Fo dor Jánosnénak,
Fodorné Ne mes And re á nak, Gá -
bor Józsefnének, Garajszki András-
nénak, Garajszki Évá nak, a Gyevi-
tour Kft.-nek, Gyõrffiné Bullás
Máriának, Har csás Gi zel lá nak,
Herczeg Jó zsef nek és fe le sé gé nek,
Ju hász Sándornénak, Dr. Karancsi
Esz ter nek, Karsai Lászlónénak, id.
Ko vács Sán dor nak és fe le sé gé nek,

Mé ne si Lajosnénak, Molnárné Vida
Zsu zsan ná nak, Oláh Er nõ nek és fe -
le sé gé nek, Pászti Józsefnének, Dr.
Pi ri Józsefnének, Sü li Zakar
Sándornénak, Dr. Szíj ár tó Már tá -
nak, Szõkéné Bera Szil vi á nak, Dr.
Tóth Má ri á nak, Vidács Istvánnénak,
Gálné Nagy Il di kó nak, Izbékiné
Cseuz Gab ri el lá nak, Do hány Re -
ná tá nak, Balasi Ma ri an nak.

„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

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

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

(január 24-én) dél után 3 óra kor az al gyõi ka to li kus temp lom ban.
Papp Lász lóre for má tus lel kész

„Bíz zál az Úr ban és jót cse le ked jél;
így e föl dön laksz és biz ton ság ban élsz.
Gyö nyör köd jél az Úr ban, és meg?
ad ja né ked szí ved kí ván sá ga it.”
Zsolt. 40,8. Ésa. 58,14.

Mû anyag és fa nyí lás zá rók
tel jes kö rû cse ré jét és be sze re lé -
sét ked vez mé nyes áron vál la lom.

Re dõ nyök (5000Ft/m2-
13000Ft/m2), szú nyog há lók

(2000 Ft/m2), biz ton sá gi aj tók 
( 3 pon ton zá ró dók 35 000Ft-tól)

Tel.: 06-70/382-54-523
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DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

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

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

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

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

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos

RENDEL: páros hé ten dél elõtt, pá rat lan hé ten dél után
2010 

Ja nu ár 4-8.: 12.00-tól 16.30 órá ig  1. pá rat lan hét!
Ja nu ár 11-15.: 8.00-tól 12.30 órá ig.
Ja nu ár 18-22.: 12.00-tõl 16.30 órá ig.
Ja nu ár 25-29.: 8.00-tól 12.30 órá ig.
Feb ru ár 1-5.: 12.00-tõl 16.30 óárig. 
Üzem or vo si vizs gá lat meg szer ve zé se.

Te le fon szám :62/267-202,  06-30/635-4717

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

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

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

www. toth do k i.hu

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat 

és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Ja nu ár 04-tõl 08-ig 7.30 – 12.00 óra kö zött.
Ja nu ár 11-tõl 15-ig 12.30 – 16.30 óra kö zött.
Ja nu ár 18-tól 22-ig 7.30 – 12.00 óra kö zött.
Ja nu ár 25-tõl 29-ig 12.30 – 16.30 óra kö zött.

Feb ru ár 01-jé tõl 05-ig 7.30 – 12.00 óra kö zött.
Feb ru ár 08-ig 12-ig12.30 – 16.30 óra kö zött.

Te le fon szám ok: 267-909, 06-30/249-57008

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos

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

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

Pén tek: 8 órá tól 11 órá ig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fog pót lás ok egyé ni igé nyek hez iga zít va
Ult ra han gos fog kõ-el tá vo lí tás Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás

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

In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.
MOL, OTP, UNI QUA Egész ség kár tyá kat el fo ga dunk!

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42.

Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

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

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Anyakönyvi hírek
SZÜ LE TÉS:
Sü li Me lin da (2009. 12. 12.) 
anya: Sza bó Eri ka, apa: Sü li Jó zsef.
Jó egész sé get kí vá nunk!

HA LÁ LO ZÁS:
Sza bó Lász ló 2009. XI.10-én, 
Belancsity Ju li an na 2009. XI. 15-én, 

Kabók De zsõ 2009. XI. 18-án, 
Mol nár Fe renc 2009. XII. 18-án el hunyt.
BÉ KE PO RA I KRA!

HÁ ZAS SÁG KÖ TÉS:
Nacsa Zol tán és Szák Il di kó Irén
2009. 11. 24-én há zas sá got kö tött.
GRA TU LÁ LUNK!

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.
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AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu

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

Irány tûm: az Al gyõi Hír mon dó
Tisz telt Szer kesz tõ ség!
Elõ fi ze tõ je és lel kes ol va só ja va gyok
az Al gyõi Hír mon dó nak, mert olyan
írá sok, tá jé koz ta tók van nak ben ne,
ami ér de kel, ami fon tos. Nem va -
gyok íro ga tó, de az utób bi idõ ben
olyan jó dol gok tör tén tek ve lem itt
Algyõn, hogy most ket tõt meg em -
lí tek. 

2003-tól élek Algyõn, ele in te ak -
tív dol go zó ként, majd ta valy óta 

nyug dí jas va gyok. 
Az el múlt évek ben an  nyi po zi tív

vál to zás tör tént, an  nyit fej lõ dött
Algyõ, hogy itt le ír ni sem tud nám.
Nyug dí jas ként igye kez tem meg is -
mer ni, be kap cso lód ni Algyõ éle té -
be. Si ke rült csat la koz nom a nyug dí -
jas klub hoz, ahol Ilon ka, a Pi ros kák,
Irén ke, Ibo lya, Jo li ka, Ma ri kák  és
a töb bi ek, olyan ked ve sen, sze re tet -
tel  fo gad tak, hogy hi he tet len. A vi -
dám, jó ked vû tár sa ság ban min dig
na gyon jól ér zem ma gam, részt vet -
tem, részt ve szek ve lük a he lyi ren -
dez vé nye ken, ki rán du lá so kon.

Egyik jó do log, ami ve lem tör tént
a 2009. no vem ber 28-29-i 

ki rán du lás volt.
Szom ba ton haj nal ban in dul tunk

Algyõrõl au tó bus  szal Auszt ri á ba, ahol
el sõ nap elõ ször a Gloggnitzban lé -
võ Lindt cso ko lá dé gyár hoz lá to gat -
tunk, ahol a gyár min ta bolt já ban -
hi he tet len, de igaz - az ere de ti Lindt
cso ko lá dé kat le he tett kós tol ni in -
gyen, amennyit „bír tunk” és ked -
vez mé nye sen vá sá rol hat tunk „kis -
hi bás”, cso ma go lás-esz té ti kai hi bás
ter mé ke ket. Utá na fes tõi út vo na lon
vo nat tal utaz tunk Mürzzuschlagba,
a vo nat 20 vi a duk ton és 19 alag úton
ment ke resz tül. Mürzzuschlag -
Semmering - Mariazell út vo na lon
már bus  szal utaz tunk to vább a ma -
gyar vo nat ko zá sú kegy hely fe lé.
Mariazellben a temp lom lá to ga tás és
a he lyi ad ven ti vá sár meg te kin té se
után vis  sza utaz tunk a  Ma gyar or szá -
gon lé võ Fertõbozra, ahol a Gloriett
pan zi ó ban va cso rá val vár tak ben -
nün ket és ott száll tunk meg. Más nap
reg ge li után elõ ször a Schönbrunni
kas télyt néz tük meg kí vül-be lül, a
gyö nyö rû park meg te kin té sé re egy
egész nap sem len ne elég. Dél után
gya lo gos sé tán Bécs né hány ne ve ze -
tes sé gét - Hofburg, Szent Ist ván
temp lom, Ka pu ci nu sok temp lo ma

(Habs bur gok te met ke zé si he lye),
Ope ra, Má ria Te ré zia szob ra, Par -
la ment, Vár szín ház, Vá ros há za - te -
kin tet tük meg. Sö té te dés kor az elénk
tá ru ló, ki vi lá gí tott Bécs és a Vá ros -
há za elõt ti Ad vent for ga ta gá ban gyö -
nyör köd tünk, han gu la ta
feledhetetlen.18 óra kor in dul tunk
vis  sza és éj fél re ér tünk  Algyõre.
Összeségében egy pro fin meg szer -
ve zett, pro fi ide gen ve ze tõk kel, pro -
fi gép jár mû ve ze tõk kel, na gyon tar -
tal mas ki rán du lá son ve het tem részt.
Kö szö nöm Jo li ka!

Má sik jó do log, ami ve lem tör té -
nik: a 

folt var ró tan fo lyam.
Rég óta iz ga tott már ez a té ma, de

ta nács ta lan vol tam. Ami kor ol vas -
tam az Al gyõi Hír mon dó ban, hogy
Algyõn, a táj ház ban in dul ilyen tan -
fo lyam, azon nal je lent kez tem és nem
bán tam meg. Vi dám, szor gal mas
részt ve võk va gyunk, jó a han gu lat és
Ga bi ka, a ve ze tõnk olyan tü re lem -
mel, olyan ked ve sen és fá rad ha tat -
la nul, la i ku sok nak is ért he tõ en okít
ben nün ket, hogy a fog lal ko zás vé -
gé re min dig el ké szül, amit meg ter -
ve zünk, ami rõl el sõ rá né zés re azt
gon dol juk: „Ezt mi nem! Nem va -
gyok ké pes megvalósítani!....” Az -
tán per sze meg szü le tik a mû. Ké szí -
tet tünk már maffin ala kú tû pár nát,
edény alá té tet, té põ zá ras te le fon-,
szem üveg tar tó to kot és fo lya mat ban
van a ka rá cso nyi te rí tõ „gyár tá sa”.
Min dig si ker él mé nyem van, és bol -
do gan vi szem ha za a „mû ve met” és
ott hon el ké szí tem a ja ví tott ki adást
is. Min dig alig vá rom a kö vet ke zõ
fog lal ko zást.

En  nyit gon dol tam le ír ni, bár még
más szá mos olyan ren dez vény van
- ki ál lí tá sok, Élet re form Klub, szín -
há zi elõ adá sok, stb. – amit még nagy
öröm mel lá to ga tok, ha idõm en ge -
di.

Vé ge ze tül ja va so lom min den
Algyõn élõ nyug dí jas nak és nem
nyug dí jas nak, hogy bát ran né ze ges -
se a fa lu ház prog ram ja it, be szél je
meg a szom széd as  szon  nyal, is me -
rõs sel  és moz dul jon ki, meg éri. Min -
den ki ta lál hat Algyõn olyan le he tõ -
sé get, ahol ki kap cso lód hat, oko sod -
hat, és jól érez he ti ma gát!

Fa ze kas Etel ka

A ma gyar kul tú ra nap ja
A ma gyar kul tú ra nap ját1989 óta ün -
ne pel jük meg ja nu ár 22-én, an nak
em lé ké re, hogy – a kéz irat ta nú sá ga
sze rint – Köl csey Fe renc 1823-ban
ezen a na pon tisz táz ta le Csekén a
Him nusz kéziratát.Az év for du ló val
kap cso la tos meg em lé ke zé sek al kal -
mat ad nak ar ra, hogy na gyobb fi gyel -
met szen tel jünk év ez re des ha gyo má -
nya ink nak, gyö ke re ink nek, nem ze ti
tu da tunk erõ sí té sé nek, fel mu tas suk
és to vább ad juk a múl tun kat idé zõ tár -
gyi és szel le mi ér té ke in ket.

Édes anya nyel vünk
„Bát ran ki je lent he tem, hogy mi u tán
éve kig ta nul má nyoz tam a ma gyar
nyel vet, meg gyõ zõ dé sem mé vált: ha
a ma gyar lett vol na az anya nyel vem,
az élet mû vem sok kal ér té ke sebb le -
he tett vol na. Egy sze rû en azért, mert
ezen a kü lö nös, õsi erõ tõl duz za dó
nyel ven sok szor ta pon to sab ban le -
het le ír ni a pa rá nyi kü lönb sé ge ket,
az ér zel mek tit kos rez dü lé se it.”

Ge or ge Bernard Shaw
*

Gyimóthy Gá bor: 
Nyelv lec ke 

(Fi ren ze 1984. X. 12.)

Egyik olasz óra sod rán,
Ím a kér dés fel me rült:
Hogy mi lyen nyelv ez a ma gyar,
Eu ró pá ba hogy ke rült?

El me sél tem, ahogy tud tam,
Mi re ké pes a ma gyar.
El mond tam, hogy sok-sok rag van,
S hogy né me lyik mit ta kar,

És a szó kincs ben mi rej lik,
A ren ge teg ár nya lat,
Pél da ként ve gyük csak itt:
Em ber, ál lat hogy ha lad?

El mond tam, hogy mi kor já runk,
Mi kor mon dom, hogy me gyek.
Ré szeg, hogy dü lön gél ná lunk,
S mi lyen, ha csak lép de lek.

Mi ért mon dom, hogy bo tor kál
Gya lo gol, vagy kó do rog,
S a sé tá ló sze rel mes pár,
Mi ért ép pen an da log?

(...)

Mond tam vol na még azt is hát,
Aki fut, mért nem lo hol?

Mért nem vág, ki me zõn át vág,
De tán vág tat va la hol.

(...)

Lá bát sze di, aki ki tér,
A ri adt õz el szö kell.
Nem ront be az, aki be tér …
Más nyel ven, hogy mond jam el?

Jó lett vol na szem lél tet ni,
Bot la do zó, mint ha lad,
Avagy mi lyen õgye leg ni?
Egy szó – egy kép – egy za mat!

Aki 'slat  tyog', mért nem 'lóf rál'?
Szá gul dó ho vá sza lad?
Ki ván szo rog, mért nem kó szál?
S aki kul log, hol ma rad?

Ban du ko ló mért nem bak tat?
És ha mo tyog, mit ko tyog,
Aki kos lat, avagy kap tat,
Avagy csász kál és to tyog?

Nem csak ár nyék, aki su han,
S nem csak a jár mû ro bog,
Nem csak az ára dat ro han,
S nem csak a ko csi ko cog.

Aki csel leng, nem csa tan gol,
Ki 'be slis  szol' el inal,
Nem 'bat  tyog' az, ki bi tan gol,
Ha még is: a me se csal!

(...)

Egy csa var gó itt kó bo rol,
Lé zeng, õdöng, csa va rog,
Lõ dö rög, majd el ván do rol,
S töb bé már nem za va rog.

Ám egy má sik itt te ke reg,
El árul ja kó sza nesz 
Itt kó vá lyog, itt tén fe reg …
Fran ci á ul, hogy van ez?

S hogy a tö meg mért özön lik,
Mi kor tó dul, vagy vo nul,
Vagy höm pö lyög, s még sem öm lik,
Hogy mond jam ezt an go lul?

Aki sur ran, mért nem oson,
Vagy mi ért nem lé pe get?
Mind ezt csak ma gya rul tu dom,
S tán csak ma gya rul le het …! 

*
„Ma gyar nak len ni: nem a szó, a
név, az õsök, az élet. Ma gyar rá csak
a szív tesz és a lé lek!” 

Al föl di Gé za
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Ren dezvény nap tár
JA NU ÁR 9. (szom bat) 9 órá tól az Al gyõi Ter mé szet vé dõ Hor gász egye sü let tag -
gyû lé se az eme le ti klub te rem ben.
JA NU ÁR 9. (szom bat) 18 órá tól a Man du la Szín ház be mu tat ja: Is te nek ita la cí mû
víg já té kát – a há rom kü lön bö zõ kor sza kot meg idé zõ há rom je le ne tet az is te nek
ita la, a bor kö ti egybe… 
JA NU ÁR 12. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me Algyõn, V. sze mesz ter
7. elõ adás. Ma gya rok Ro má ni á ban, ro má nok Ma gyar or szá gon – ki sebb sé gi lét -
kér dé sek és le he tõ sé gek. Elõ adó: Dr. Wéber Pé ter egye te mi ad junk tus (SZTE
JGYPK Ro mán Nyelv és Iro da lom Tan szék).
JA NU ÁR 14. (csü tör tök) 15 órá tól: Ját szó ház a táj ház ban (tár sas já ték, kubb, po gá csa.).
JA NU ÁR 14. (csü tör tök) 14-16 óra:  IN GYE NES SZEM VIZS GÁ LAT a fa lu ház kis -
ter mé ben ÍRISZ OP TI KA.
JA NU ÁR 14. (csü tör tök) 17 óra: Gálné Nagy Il di kó önál ló tár la ta a Ma gyar Kul tú -
ra Nap ja al kal má ból. Meg te kint he tõ: feb ru ár 5-ig.
JA NU ÁR 20. (szer da) 17 óra: Élet re form Klub az eme le ti klub te rem ben. 
Inf lu en za el len – ol tás vagy más? 
A kal ci um sze re pe és szük sé ges sé ge szer ve ze tünk ben.
Elõ adó: Dr. Tápai Má ria or vos.
JA NU ÁR 22. (pén tek) a Ma gyar Kul tú ra Nap ja alkalmából néptánc, népzene,
táncház. Fellép: a Kerepetye Táncegyüttes
JA NU ÁR 26. (kedd) 12 óra: Fil har mó nia Hang ver seny az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la
szer ve zé sé ben.
JA NU ÁR 26. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me Algyõn, V. sze mesz ter
8. elõ adás. Ki sebb sé gi iden ti tás – több sé gi ma ga tar tás. Elõ adó: Dr. T. Mol nár Gi -
zel la fõ is ko lai ta nár (SZTE JGYPK Fel nõtt kép zé si In té zet).
JA NU ÁR 28. (csü tör tök) 15 órá tól: Ját szó ház a táj ház ban (tár sas já ték, kubb, po -
gá csa).
FEB RU ÁR 4. (csü tör tök) 16 órá tól: Kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban (gyöngy fû -
zés Izbékiné Cseuz Gab ri el lá val).
FEB RU ÁR 6. (szom bat) 18 órá tól a deszki Desz ka Szín ház be mu tat ja: So mo gyi
Ot tó: Bor-bá la korcs má ja cí mû szín mû vét.

Játszik a Népszínház
A Mó ra Fe renc Nép szín ház leg utób bi al gyõi be mu ta tó ját 2009.
no vem ber 28-án lát hat ták az ér dek lõ dõk. Ugo Bet ti: Bûn tény a
Kecs ke szi ge ten cí mû da rab ját az óta (2009. de cem ber 9-én) már
Bu da pes ten, a Ba ke lit Szín ház ban is telt ház elõtt ját szot ta a tár -
su lat. A mo dern olasz drá ma klas  szi ku sát ja nu ár 15-én Deszken,
a fa lu ház szín pa dán, míg 23-án a kiskundorozsmai mû ve lõ dé -
si ház ban ad ják elõ az al gyõ i ek. Ja nu ár 30-án Csanádpalotára
pe dig Gár do nyi Gé za Annuská-ját vi szik el. AH

Vásárnaptár
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7-12 órá ig a Fa lu ház 
mö göt ti par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vá sár
JA NU ÁR 12. (kedd) 9-12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
JA NU ÁR 18. (hét fõ) 9-12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
JA NU ÁR 27. (szer da). 9-12 óra Ru ha, ci põ- és ve gyes ipar cikk vá sár
JA NU ÁR 28. (csü tör tök) 15-18 óra Egész ség meg õr zõ ter mé kek be mu ta tó ja 
a Fa lu ház kis ter mé ben
FEB RU ÁR 8. (hét fõ) 9-12 óra Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár

Beharangozó
SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN, V. sze mesz ter 7.
elõ adás
Ma gya rok Ro má ni á ban, ro má nok Ma gyar or szá gon – ki sebb sé gi
lét kér dé sek és le he tõ sé gek. Elõ adó: Dr. Wéber Pé ter egye te mi ad -

junk tus (SZTE JGYPK Ro mán Nyelv és Iro da lom Tan szék)

Ma gya rok és ro má nok a Kár pát-me den cé ben – egy más meg is me ré se és egy más
fél re is me ré se kö zött
Ke vés két olyan szom szé dos nép van Eu ró pá ban, me lyek tör té nel me an  nyi ra ösz  -
sze fo nó dott egy más sal, mint a ro mán és a ma gyar né pé. Az együtt- és egy más
mel lett élés még sem volt min dig fel hõt len. Ha bár a tör té ne lem ka val kád ja i ban idõ -
rõl-idõ re ke rült egy más sal szem be a két nem zet, még is to vább kell lép ni az el len -
té te ken, a sé rel me ken, hisz a ha tá rok meg vál toz ta tá sa vagy a kü lön bö zõ po li ti kai
be ren dez ke dé sek el le né re en nek a két nép nek to vább ra is ugyan azon a kö zös, a Ti -
sza és a Ke le ti Kár pá tok övez te föld te rü le ten kell meg ma rad nia. A ro mán-ma gyar
kö zös múl tat ele mez ve rá jö he tünk ar ra, hogy ren ge teg olyan do log van, ami ösz  -
sze kö ti a két né pet, ám csak az idõn ként fel lán go ló, a ha ta lom ál tal ger jesz tett konf -
lik tu sok vá laszt ják el õket egy más tól. Még is ezek nek a konf lik tus hely ze tek nek a fél -
re ma gya rá zá sa és el fo gult, szub jek tív ér tel me zé se okoz hat ta azt, hogy a mai na pig
ma gya rok ban és ro má nok ban egy aránt el tor zult kép él a má sik ról. 
Az elõ adás rá vi lá gít majd ar ra, ho gyan ke let kez tek, és mi bõl táp lál koz nak még ma
is az egy más sal szem be ni elõ í té le tek és szte re o tí pi ák. Mi ként él nek a kü lön bö zõ
kö zös tör té nel mi ese mé nyek a ma gya rok és ho gyan a ro má nok köz tu da tá ban?  Mi -

lyen mó don élik meg ki sebb sé gi
lé tü ket a ha zai ro má nok és a ro má -
ni ai ma gya rok? Eze ket a kér dé se ket
a tör té net tu do mány és a ki sebb ség -
tan se gít sé ge ré vén kö ze lít jük meg,

úgy, hogy több szem szög bõl ele mez zük az vi ta tott tör té nel mi ese mé nye ket, il let -
ve a ki sebb sé gi lét ma gyar or szá gi és ro má ni ai ve le já ró it.  

Dr. Wéber Pé ter

Min den fé le kõ mû ves 
és vil lany sze re lé si mun kát vál la lok

Tel.: 06-70/382-54-523

TÉ RÍ TÉS MEN TES Tan fo lyam ok a FA LU HÁZ BAN!
Ré tek – me zõk kin csei 

Alap fo kú gyógy nö vény-is me re ti tan fo lyam, és 

Talp mas  százs ott hon
Egész ség fej lesz tõ tan fo lyam

In dul ja nu ár kö ze pén a Fa lu ház ban Té rí té si díj nél kül.

Ér dek lõd ni le het: 
Be rek Ágo tá nál (fitoterapeuta és reflexológus)

Tel.: 30/835 5130 és a Fa lu ház ban.
*

Min den hó nap el sõ kedd jén du. 5 órá ról
Egész ség vé dõk kö re a Táj ház ban

Feb ru á ri té mánk: 
Ve se és hó lyag ba jok

Hasz nos tud ni va lók, tech ni kák az or vo si ke ze lés ki egé szí té sé re


