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Képeslap – a ciánról
10 éve 12 nap alatt vo nult le 100 ezer
köb mé ter nyi ci a nid- és ne héz fém tar tal -
mú szenny víz a Ti szán. A mé reg 1241
ton na ha lat pusz tí tott el, de a fo lyó ár -
te rü let ének élõ vi lá ga is ma ra dan dó an
ká ro so dott. Szõ ke fo lyónk fe ke te nap ja -
i ra em lé ke zünk, ked ves hú gom.

A nagy bá nyai – a ro má ni ai tér ké -
pen Baia Mare név alatt ta lál ni a he -
lyet – Aurul bá nya ipa ri vál la lat a vi -
lág nagy ré szén til tott mód szer rel, az
1890 óta is mert érc ki lú go zá sos tech -
no ló gi á val nye ri ki az ara nyat és az ezüs -
töt a kör nyék fém bá nyá i ban fel hal mo -
zott med dõ há nyók ból. Eh hez a mód -
szer hez sok víz kell. Ezért a már hasz -
nált mér ge zõ vi zet is üle pí tik, majd azt
új ra fel hasz nál ják. Ám tíz éve, ja nu ár
30-án az üle pí tõ gát ja át sza kadt. A
mé reg du gó, mint a lej tõn el sza ba dult
ha tal mas gör ge teg, pusz tí tott – cser -
mely, pa tak, fo lyócs ka, fo lyó és fo lyam -
me der ben. Út ját halhullahegyek je lez -
ték. Szin te ha lá los se bet ka pott a Zazar,
a Lá pos, a Sza mos, majd a Ti sza, a
Du na, vé gül a Fe ke te-ten ger – em be -
ri mu lasz tás mi att.

Havariát élt át Algyõ is tíz esz ten -
de je. Olyan em be ri mu lasz tás okoz ta
csa pás volt a ci án szen  nye zés, mely az
õsi ha lász fa lu ból lett nagy köz sé get és a
kör nye ze tet is ve szé lyez te tõ szük ség ál la -
po tot ered mé nye zett. A szennyezõhullám
le vo nu lá sá nak idõ sza ká ban a pusz tu -
lás mér té ke a Sza mo son 100 szá za lé -
kos volt. Igaz, a Ti sza fel sõ és kö zép sõ
sza ka szán 70-90 szá za lék kö zött vál -
to zott, de ná lunk, az al só sza ka szon is -
mét 100 szá za lék kö rül moz gott. A szá -
mok ma gya rá za ta az ex po zí ci ós idõ: a
mé reg du gó a Sza mo son nagy já ból 6,
míg a las su ló al só Ti szán 50-60 óra
alatt csú szott le fe lé. Fé lel me tes: a Ti sza,
amely bõl fél év szá za da még in ni is le -
he tett, tíz éve ha lá lo san mér ge zett. A ci -
án kon cent rá ci ó ja a Sza mos és a Ti -
sza ölel ke zé sé nél a ma gyar szab vány
sze rint meg en ge dett ha tár ér ték 180-
szo ro sa volt, de a Ma ros alatt, Sze ged -
nél is 15-szö rös ér té ket mér tek. A szeny  -
nye zés re a leg ér zé ke nyeb ben a rá kok re -
a gál tak. Nagy túl élõ nek bi zo nyult a
kagy ló. El len ben az ér zé keny ha lak el -
hul lot tak. A hal te te mek kö zül min den
má so dik nö vény evõ, min den har ma -
dik ra ga do zó volt, 14 szá za lé kuk ponty,
8 szá za lé kuk meg ke cse ge. Az el pusz -

tult ha szon ha lak be csült ér té ke: 874
mil lió fo rint.

A csa pás ba be le re meg tek a ha lá szok.
Egyi kük, az al gyõi Mé szá ros Ba lázs
tol lat ra gadt: hogy meg ért se, mi is tör -
tént ve le, Örök sé gem cím mel ír ni kezdett.
Em lé ket akart ál lí ta ni a mes ter ség nek,
mely õse i nek két száz éven át ke nyér ke -
re sõ mes ter sé ge volt… Sze mé lyi sé ge
meg ra gad ta He ge dûs Pé ter do ku men -
tum film est, aki rög zí tett az al gyõ i ek
„Kece” Ba lá zsá nak min den nap ja it. A
kö zös al ko tás, az Örök ség: egy ha lász
tör té ne te a 2004-es film szem le egyik
szen zá ci ó ja volt. Az al gyõ i ek vi szont
tar tóz ko dó an fo gad ják a fil met, azt a
meg kö ze lí tést, amel  lyel a mes  szi rõl jött
ren de zõ lát tat ja a ti szai ha lászt és küz -
del me it. Még is: Mé szá ros Ba lázs és a
ró la szó ló film ér de me, hogy föl hív ta a
fi gyel met a kör nye ze ti ka taszt ró fa em -
be ri ál do za ta i ra. Per sze hoz zá já rul tak
ezek hez a vi lág szer te meg je lent cik kek
is. Vagy hely ben az ökoiskola, a Ti sza-
par ti tan ös vény, vagy a tíz éves ün -
nep: feb ru ár 1,, me lyet a Ti sza Élõ vi -
lá gá nak Em lék nap já vá nyil vá ní tott az
Or szág gyû lés.

Az Ti sza meg gyógy ult. Er re is Mé -
szá ros Ba lázs tör té ne te han gol ta a köz -
vé le ményt: öt éve, 2005 jú ni u sá ban 91
ki lós har csát fo gott. Ez a szto ri ugyan -
csak film re kí ván koz hat, szá mos új ság
cik ke zett is ró la. A nagy közérdeklõdés
azon ban el te rel te a fi gyel met a lé nyeg -
rõl. Az élõ hely za vart sá ga fenn ma radt,
a szennye zés utá ni „hal bõ ség" csak bi -
zo nyos jól meg ha tá roz ha tó pon tok ra jel -
lem zõ. De ar ról is ke ve set hal la ni, hogy
a fo lyó be né pe sü lé sé vel az ag res  szí van
ter jesz ked ni ké pes, úgy ne ve zett pi o nír
fa jok je len tek meg, s ez a ter mé sze tes
hal ál lo mány szer ke ze tét hos  szú idõ re
meg vál toz tat hat ja. E szem pont ból a te -
le pí tés is hát rá nyos, mert túl rep re zen tált -
tá vál nak azok a fa jok, me lye ket a ci -
án szen  nye zés ke vés bé károsított…

Így szól nak az év for du lós okos ko dá -
sok, ked ves hú gom. Köz ben a ház ura
– más hor gá szok hoz ha son ló an – le szo -
kott a Ti szá ról. Tó part ra ül a biz to sabb
hal zsák mány re mé nyé ben. Pe dig a ker -
tünk alatt höm pö lyög a fo lyó. Mél tó sá -
gteljesen, mint év ez re dek óta. A ter mé -
szet ön gyó gyí tó ere jé rõl lo csog va.

Ölel nõ vé red:
Ág nes 

A tartalomból
A Hír mon dó kér dez: az ál lat tar tás ról  .................................................... 3. ol dal

Or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás lesz  ................................................ 6. ol dal

Or vo si ren de lé si idõ pont ok ................................................................ 15. ol dal

ALGYÕI HÍRMONDÓ

FEB RU ÁR 21.: NEM ZET KÖ ZI ANYA NYEL VI NAP
Áb rá nyi Emil

MA GYAR NYELV
(rész let)

Ó szép ma gyar nyelv! Aki egy szer
té ged
Aj ká ra võn, töb bé nem dob hat el!
Szent ség gya nánt hogy be fo gad ja
éked,
Õr zõ ol tár rá vá lik a ke bel.

Paj zán, de rûs vagy, mint nõ ink sze me,
S erõs, szi lárd, mint hõ sök jel le me!
Gyön géd vagy és lágy, mint menny -
bol ti kék,
S dö rög ni úgy tudsz, mint vil lá mos ég!

Min den, mi fej ben, vagy szív ben fa kad,
Tõ led nyer pom pát, szín dús sza va kat.
Nagy esz me, ér zés oly ra gyog va hord, 
Mint egy ki rály az ün nep lõ bí bort!

Bír-e más nyelv úgy eped ni,
An  nyi báj jal, an  nyi kéj jel?
Ol va dóbb, mint lant ze né je

Hold vi lá gos lan gyos éj jel,
Mely vi rá got s dalt te rem,
Mi kor éb ren sem mi sincs más,

Csak a fák sö tét bo gán:
Han gos, bol dog csa lo gány
S bol dog, né ma sze re lem ...

Gyógy vi ze van Algyõnek!
Az Or szá gos Tisztifõorvosi Hi va -
tal az Algyõ-27 (B-68 OKK ) szá -
mú ter mál kút vi zét, az
Eumatológiai és Fizióterápiás
Szak mai Kol lé gi um mal egyez tet -
ve 2009. de cem ber 10- én gyógy -
víz zé mi nõ sí tet te. 

A mi nõ sí tés hez szük sé ges vizs gá -
la tok anya gi hát te rét pá lyá za ti és
ön kor mány za ti tá mo ga tás biz to sí -
tot ta. A mi nõ sí tést meg elõz te egy
szak mai tu do má nyos kí sér let,
amely nek ered mé nyét 2009. nya -
rán jegy zõ könyv ben rög zít ve ad -
tunk át az il le té kes szak ha tó ság -

nak ér té ke lés re. Kö zel 100 al gyõi
la kos – zö mé ben moz gás szer vi és
reumatikus bán tal mak kal küsz kö -
dõk – a há zi or vo sa se gít sé gé vel ke -
rült be azok ba a di ag nó zis sze rint
ös  sze vá lo ga tott cso por tok ba, ame -
lyek több hé ten át, vál tott víz ben
(hol gyógy víz ben, hol tisz ta „csap -
víz ben” ) tesz tel ték ja vu lá su kat.
Már a kí sér let ide jén ki de rült, hogy
érez ni le het a vál to zást, ál ta lá ban
eny hébb, tom pább volt a fáj da lom
a gyógy víz hasz ná la ta kor.

Az ered mé nyek ér té ke lé se kap -
csán meg ál la pí tot ták, hogy moz -
gás szer vi, va la mint re u ma to ló gi -
ai be teg sé gek meg elõ zé sé re, gyó -
gyí tá sá ra, re ha bi li tá ci ó já ra al kal -
mas vi ze van a Bor bá la Für dõ nek. 

A víz töb bi ha tá sát a ké sõb bi ek -
ben or vo si vizs gá la tok kal le het és
kell meg ál la pí ta ni, bi zo nyí ta ni. A
je len le gi víz ös  sze té te li meg ha tá -
ro zás alap ján azon ban kö vet kez -
tet ni le het ar ra, hogy bõr be teg sé -
gek és nõ gyógy ásza ti pa na szok
eny hí té sé re is hasz nál ha tó a gyevi
gyógy víz. M. M.
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100 000 lá to ga tó 
a Bor bá la Für dõ ben

Az el múlt év utol só nap ja i ban lá -
za san szá mol ta  a  be ér ke zõ ven -
dé ge ket a Bor bá la Für dõ tel jes
sze mély ze te. Már de cem ber ele jén
ki raj zo ló dott, hogy ka rá csony elõtt
el ér jük a bû vös szá zez res lá to ga -
tott sá got. Ez a ke rek szám azért is
na gyon meg be csü len dõ, mert a
ha son ló nagy sá gú víz fe lü let tel ren -
del ke zõ für dõk már 70–80 ez res
lá to ga tott ság nak is na gyon örül -
nek. 

Nem ta ga dom, na po kon át ta -
lál gat tuk, ki lesz a szá zez re dik ven -
dég. Ta lán a nyug dí ja sok, akik
ked den ként nagy lét szám ban lá to -
gat ják a für dõt? Eset leg az úszó -
pa lán ták? Ne tán kis gyer me kes al -
gyõi szü lõk? Tö ret len re mén  nyel
és  hit tel csak ar ra tud tunk gon -
dol ni, al gyõi ven dég ré szé re ad -
juk át az aján dék cso ma got, a für -
dõ bér le tet és egyéb ap ró meg le -
pe té se ket. Az utol só óra volt a leg -
iz gal ma sabb! Az iro dá ból fi gyel tük
a pénz tár gép  csat to gá sát  és  hal -
kan szá mol tuk  ven dé ge in ket. Még
kell 10 ven dég. 9. 8. Már csak 1!
ÉS … IGEN! Itt a  szá zez re dik lá -
to ga tó! 2009. de cem ber 19-én dél -
elõtt 10 óra 43 perc kor!

A sze ge di  Nyúl Já nos 6 ta gú csa -
lád já val ér ke zett. Szü lei mel lett
uno ká ját is  ma gá val hoz ta  egy kö -
zös, be szél ge tõs, pi he nõs, la zí tós,
wellnessre.  Meg le pet ten vet ték át
az aján dé kot, öröm mel me sél ték,
hogy szin te min den hé ten el töl te -
nek egy-két na pot a Bor bá la Für -
dõ ben. A sze ren cse te hát egy olyan
lá to ga tó mel lé sze gõ dött, aki nyi -
tás óta rend sze re sen lá to gat ja für -
dõn ket!

Ked ves Ol va sók! Ma gas ra tet -
tük a 2010. évi mér cét. Eb ben az
év ben 120.000 lá to ga tót sze ret -

nénk fo gad ni. Ké rem, le gye nek
se gít sé gem re a ki tû zött cél meg -
va ló sí tá sá ban! Lá to gas sa nak el mi -
nél töb ben a Bor bá la Für dõ be!
Szá munk ra min den ven dég ked -
ves, de szí vünk höz még is kö ze -
lebb áll az, aki al gyõ i ként tisz tel
meg bennünket….

*
Ked ves Al gyõ i ek ! 
A mi nõ sí tés kap csán kí ván csi vol -
tam ar ra, hány szá za lék ban lá to -
gat ják a für dõt a he lyi ek. Zsura
Zol tán für dõ ve ze tõ vel együtt rá -
cso dál koz tam az ered mény re: az
el múlt év ben a für dõ zõk mind -
össze 14 %-a volt he lyi la kos! Ja -
nu ár el sõ két he té ben még ez a
szám is a fe lé re csök kent, az az
nem több, mint 7 %-ra!

Na gyon sok fó ru mon hal la ni,
hogy a Bor bá la Für dõ az al gyõi
la ko sok szá má ra épült. Ez a mon -
dat nem egy szlo gen, ez nem egy
jól be vált rek lám fo gás, sza vak ba
önt ve! Va la men  nyi en, akik ezt a
mon da tot el mond ják, el mond juk,
így is gon dol juk!! Ezért is ta lál tuk
ki és al kal maz zuk a Bor bá la Kár -
tyát. Ma már azt is tud juk, hogy
az uszo da spor to lás ra, a wellness-
medence pi he nés re, a kör ala kú,
gyógy víz zel töl tött me den ce moz -
gás szer vi és reumatikus be teg sé -
gek ke ze lé sé re al kal mas. A kincs
te hát a ke zünk ben van, köz vet le -
nül a szom szé dunk ban, el ér he tõ
áron! Hasz nál ják ki a le he tõ sé get,
lá to gas sák (egész sé gük ér de ké ben
is) a Bor bá la Für dõt!

A mi nõ sí tés ben köz re mû kö dõ
há zi or vos ok nak, al gyõi la ko sok -
nak és a mun ka tár sa im nak ez úton
is kö szö ne te met fe je zem ki a lel -
ki is me re tes, ki tar tó, pon tos mun -
ká ju kért. Már ton Má ria

Kül te rü le ti ös  sze kö tõ út épül
Fel újít ják a Bú vár ut ca bur ko la tát Algyõn

A Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram
(DAOP) ke re tén be lül, az ön kor -
mány za ti tu laj do nú bel te rü le ti és
kül te rü le ti köz utak fej lesz té se té -
ma kör ben meg je lent fel hí vás ra
pá lyá za tot nyúj tott be Algyõ Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta.

A 2009. má jus 29-én kelt tá mo -
ga tó le vél alap ján az ön kor mány -
zat 65 szá za lék vis  sza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tás ban ré sze sült, így
meg va ló sít ha tó lesz 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 út meg épí té se.

A pro jekt meg ne ve zé se: Kül te -
rü le ti ös  sze kö tõ út épí té se és a Bú -
vár ut ca bur ko lat fel újí tá sa Algyõn

Ki vi te le zés ide je: 2009.
december 19–2010. június 19.

Ked vez mé nye zett: Algyõ Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta 6750
Algyõ, Kas tély kert u. 40.

Ter ve zõ: Va kon dok 97. Ter ve -
zõ Iro da Kft. 6800 Hód me zõ vá sár -
hely, Rudnai Gy. u. 24/a.

Ki vi te le zõ: Dél út Épí tõ és Bá -
nyá sza ti Kft. 6750 Algyõ, Kas tély -
kert u. 171.

Mû sza ki el len õr: Dankó Já nos
Pro jekt ve ze tõ: Ludányi At ti la
Köz re mû kö dõ szer ve zet:

DARFÜ Nonprofit Kft. 6726
Sze ged, Kö zép fa sor 1–3.

Pro jekt össz költ sé ge: 
168 605 904 Ft.
Tá mo ga tás ös  sze ge: 
109 593 837 Ft
A ki vi te le zés sel kap cso la tos meg -

nyi tó ra 2009. de cem ber 19-én 15
óra kor ke rült sor az al gyõi pol gár -
mes te ri hi va tal ta nács ter mé ben. 

A mun ka meg kez dé se az idõ já -
rás függ vé nye sze rint, vár ha tó an
2010. már ci us vé gén – áp ri lis ele -
jén kez dõd het. A pon tos kez dés -
rõl a la kos ság és az érin tet tek rész -
le tes tá jé koz ta tást kap nak. 

INFO: Ludányi At ti la, te le fon -
szám: 62/517-517/129, e-mail:
ludanyi.muszak@algyo.hu

A MoLaRi-rendszer cél ja: 
a biz ton ság

A Mo ni tor ing és La kos sá gi Ri asz -
tó (MoLaRi) rend szer la kos sá gi
tá jé koz ta tó-ri asz tó al rend sze ré nek

2010. év ben vég re haj tan dó pró bá -
i nak idõ pont jai és a jel ki adá sá nak
he lyei:

SORSZÁM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

INDÍTÁS IDÕPONTJA

2010. január 4. (hétfõ) 13 óra

2010. február 1. (hétfõ) 13 óra

2010. március 8. (hétfõ) 

13 óra, 13.10 óra

2010. április 12. (hétfõ) 13 óra

2010. május 3. (hétfõ) 13 óra

2010. június 7. (hétfõ) 13 óra

2010. július 5. (hétfõ) 13 óra

2010. augusztus 2. (hétfõ) 13 óra

2010. szep. 6. (hétfõ)

13 óra,. 13.10 óra

2010. október 4. 

(hétfõ) 13 óra

2010. november 8. (hétfõ) 13 óra

2010. december 6. (hétfõ) 13 óra

KIADÁSRA KERÜLÕ JEL

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Hangos üzemû (teljeskörû) 

próba Katasztrófa Riadó elmúlt

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Hangos üzemû (teljeskörû) próba 

Katasztrófa Riadó elmúlt

Csökkentett üzemû 

(morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

Csökkentett üzemû (morgató) próba

INDÍTÁSI HELYSZÍN

MKI

MKI

MKI

MKI

MKI

MKI

MKI

MKI

MKI

OKF Fõfelügyelet 

(az éles üzemben lévõ

összes megyére

vonatkozóan)

MKI

MKI

a VARGAKORREKT
Autósiskola

Algyõ, Bartók B.u.39

Tel: 0670 / 330-46-19 www.vargakorrekt.hu

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

Tanfolyam idõpontja: 2010. február 12. 17:00
KATEGÓRIÁK: 

motor segédmotor személygépkocsi teher 

teher + nehéz pótkocsi 
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Is mét a te me tõi dí jak ról: oszt va 25-tel
Ked ves Ol va só ink! 

La punk elõ zõ szá má ban is be szá -
mol tunk az ön kor mány za ti tes tü -
let dön té se i rõl. A te me tõi dí jak ról
szó ló rész bõl saj ná la to san ki ma -
radt, hogy hány év re ér ten dõ a
sír hely ára. Ezért el né zést ké rünk. 

Te hát az al gyõi te me tõi dí jak ról
szó ló dön tés: „Az egy sze mé lyes az

el sõ osz tá lyú nak szá mí tó I.,II. és IV.
táb lá ban 25 év re 28 ezer 900 fo rint
a sír hely. Míg a má sod osz tá lyú V.
táb lá ban 24 ezer 650 fo rint / 25 év.

A sír kert er re ki je lölt ré szén a csa -
lá di ur na hely 25 év re 61 ezer 620
fo rint. A krip ta hely fenn tar tá sa a
te me tõ er re ki je lölt he lyén négy zet -
mé te ren ként 20 ezer 725 Ft/ 60 év.”

Fogadóórák a polgármesteri
hivatalban

Algyõ Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ban (6750, Algyõ, Kas tély -
kert ut ca 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. 

Feb ru ár 14., feb ru ár 24.: dr. Pi -
ri Jó zsef pol gár mes ter;

feb ru ár 3., feb ru ár 17.:
Molnárné Vida Zsu zsan na al pol gár -
mes ter vár ja az al gyõi pol gá ro kat.

Pá lyá za ti fel hí vás:
al gyõi bér la kás ra

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. szám,
fszt. 4. szám és I. eme let 1. szám alatt
meg üre se dett költ ség ala pú bér la ká -
sok 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 ká sok ada tai:
Algyõ, Bú vár u. 9. fszt. 4. sz.
56 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 25.032,- 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

Algyõ, Bú vár u. 9. I. em. 1.sz.
53 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 23.691,- 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. feb ru ár 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. feb ru á 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.

Ülé sez tek a kép vi se lõk
Két ös  sze jö ve tel 21 té ma

Két szer is ülé se zett az új év el sõ hó -
nap já ban Algyõ Nagy köz ség Ön kor -
mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te. Mind -
két ös  sze jö ve te len dr. Pi ri Jó zsef pol -
gár mes ter irá nyí tot ta a mun kát: 21 té -
ma ke rült te rí ték re. 

A ja nu ár 25-i rend kí vü li ülés egyet -
len té má ja: a 16 tan ter mes ál ta lá nos
is ko la köz be szer zé si el já rás aján la ti
fel hí vá sá ban meg ha tá ro zott, ren del -
ke zés re ál ló for rás ös  sze gé nek mó -
do sí tá sa volt. Az épít ke zés re hat aján -
lat kö zül vá laszt ha tott az ön kor mány -
zat. A dön tés hát te ré hez tar to zik,
hogy idõ köz ben ki de rült: az is ko la -
épí tés sel kap cso la tos ön kor mány za -
ti pá lyá zat si ke res lett, 200 mil lió fo -
rint tá mo ga tást ka pott.

A ja nu ár 27-i ren des ülé sen sok -
szor szó esett a pénz rõl. A kép vi se -
lõk fog lal koz tak a kom mu ná lis hul -
la dék szál lí tá si szer zõ dés sel, majd mó -
do sí tot ták az egyes pénz be li és ter -
mé szet be ni el lá tá sok ról szó ló he lyi
ren de le tet: bõ ví tet ték a rend sze res
szo ci á lis se gély re jo go sul tak kö rét.

Csök ken a hõ szol gál ta tás dí ja több
mint 10 szá za lék kal – tá jé koz tat ta a
DALKIA Ener gia Szol gál ta tó az al -
gyõi ön kor mány za tot. A la kos ság
ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá -
mo ga tá sá ról szó ló kor mány ren de let
nyo mán ja nu ár tól a hõ men  nyi ség

egy ség ára: 3.326,23 forint/GJ; a me -
leg víz hõdíja: 527,39 fo rint köb mé -
te ren ként. 

Az idei költ ség ve tés vi tá ját meg -
kezd te az ön kor mány za ti tes tü let –
meg ha tá roz va a kon cep ció fõbb el -
ve it, a be vé te lek és a ki adá sok ter ve -
zett ös  sze té tel ét. A pol gár mes te ri hi -
va tal köz tiszt vi se lõi és ügy ke ze lõi ré -
szé re ad ha tó cafetéria-juttatásról vi -
ta ke re ke dett, vé gül el fo gad ták a sza -
bály za tot.

Az al gyõi hul la dék le ra kó ügyé vel
nem most elõ ször fog lal koz tak a kép -
vi se lõk. Az il le gá lis tárolóhelyen 1350
ton na ve gyes hul la dék ta lál ha tó. En -
nek leg ké sõbb áp ri li si el szál lí tá sa, a
te rü let éj sza kai meg vi lá gí tá sa és –
töb bek kö zött – õr zé se 30 mil lió fo -
rint ba is ke rül het.

Az idei köz be szer zé si, il let ve köz -
fog lal koz ta tá si terv is a kép vi se lõk
elé ke rült. Ez utób bi tar tal maz za az
Al só-Ti sza Vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság gal kö tött
együtt mû kö dést is.

A kép vi se lõk hoz zá já rul tak az al -
gyõi is ko la ökoiskola cí mé nek meg -
újí tá sá hoz. Meg tár gyal ták a fa lu ház,
könyv tár és táj ház múlt évi be szá -
mo ló ját, tá jé ko zód tak idei mun ka -
ter vé rõl, a te le pü lé si ren dez vény nap -
tár ról.

Kér dez a Hír mon dó: az ál lat tar tás sza bá lya i ról
– Mi vál to zott az ál lat tar tá si ren de -
let ben? – kér dez te az ol va só ne vé ben
az Al gyõi Hír mon dó. – Csak a trá -
gya tá ro lás sza bá lya in mó do sí tot tunk,
a szak ha tó sá gok – a me zõ gaz da sá gi
szak igaz ga tá si hi va tal, az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Hi va tal
(ÁNTSZ) – ren de le té nek meg fe le -
lõ en. Az ál lat tar tá si öve ze tek most
nem vál toz tak. A nagy köz ség te rü -
le té nek kü lön bö zõ öve ze ti ben tart -
ha tó ál la tok szá mát a 2003-ban el fo -
ga dott he lyi ren de let sza bá lyoz za –

vá la szol ta Nagy Ju dit Pál ma. Al gyõi
nagy köz ség al jegy zõ je el mond ta: az
ál lat tar tás sal kap cso la to san ta valy 5-
6 be je len tés ér ke zett a pol gár mes te -
ri hi va tal ba. Té len ál ta lá ban a ku tyák
csa ho lá sa, ta vasz tól õszig pe dig a ser -
tés tar tás, pon to sab ban az adott kör -
zet ben tart ha tó ál la tok szá ma és a
tár gya tá ro lá sá nak sza bály ta lan sá gá -
ból kö vet ke zõ bûz mi att pa nasz ko -
dik egyik szom széd a má sik ra. De
vizs gál tak már mé hek kel kap cso la tos
ki fo gást is.

Há zi tej kap ha tó 140 Ft/liter
Ér dek lõd ni: Kõ mû ves Zsoltné

Te le fon szám: 06-20-582-52-79
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Lá to ga tás a böl csõ dé ben
El lá to gat tunk a Bó bi ta böl csö dé -
be, ahol meg szo kott kör nye ze tük -
be is mer ked tünk a le en dõ kis cso -
por to sok kal. A cso port szo bák ba
lép ve kí ván csi te kin te tek fo gad -
tak ben nün ket. 

Rö vid idõ után mo so lyunk ra fel -
bá to rod va oda jöt tek hoz zánk, és
meg mu tat ták ked venc já té ka i kat,
me se köny ve i ket. Éne kel get ve gyur -

máz tak, kis te nye rük be ügye sen for -
má ló dott a gom bóc és a hó go lyó.

A Sü ni cso port ban a gon do zó -
nõ fu ru lyá zott és né hány kis gyer -
mek ve le éne kelt. A Mar ga ré ta
cso port ban tág ra nyílt szem mel
hall gat ták ked venc me sé i ket.

Lát tuk, mi lyen ügye sen vég zik
a gon do zá si fel ada to kat, és már a
fog mo sást is gya ko rol ják.

Me sés aka dály ver seny
A nap kö zi sek ja nu á ri mun ká já nak
ös  szeg zé se képp ja nu ár 30-án 14
óra kor tar tot tuk meg pro jekt zá ró
ren dez vé nyün ket: „me sés aka dály -
ver se nyen” mu tat hat ták meg a ki -
csik, mi lyen is me re te ket sze rez -
tek a ma gyar me sék (el sõ sor ban
nép me sék) té ma kör ben. Sok fé le
fel ada tot ol dot tak meg a gye re -
kek, volt me se-to tó, cél ba do bás és
más egyéb „ver seny szám ok”. Mind
az öt cso port ügye sen sze re pelt. El -
sõ he lyen a III. cso port vég zett, õk
fo gyaszt hat ták el a fõ dí jat: egy
„vár-tor tát”, de nem sok kal ma rad -
tak le mö göt tük a ki seb bek sem.

Kü lön ér de kes ség volt a ré gi köny -
vek ki ál lí tá sa, amit a gye re kek ál -
lí tot tak ös  sze ott hon ról ho zott
köny vek bõl, me lyek kö zött volt
1884-es ki adá sú is. 

Új don ság nak szá mí tott a gye -
re kek szá má ra a sa ját me se al ko -
tá sa és il luszt rá ci ó ja, ezt a fel ada -
tot is ügye sen ol dot ta meg min den
cso port. Ter mé sze te sen rajz pá lyá -
za tot is hir det tünk, a nyer tes mun -
ká kat a Zöld is ko la fo lyo só in te -
kint he tik meg az ér dek lõ dõk. 

Csepreginé Kis Nó ra 
nap kö zis ne ve lõ

Ké pes ség-ki bon ta koz ta tó 
és in teg rá ci ós fel ké szí tés 

In téz mé nyünk 590 400 fo rint tá -
mo ga tást ka pott 2009. szep tem -
ber–de cem ber idõ szak ra a hal mo -
zot tan hát rá nyos és a hát rá nyos
hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé -
gé nek biz to sí tá sá ra – a 23/2009. (V.
22.) OKM ren de let pá lyá za tán.

Is ko lánk ban 26 ta nu ló vett részt
a prog ram ban, akik meg fe lel tek a
pá lyá za ti fel té te lek nek.

A ka pott tá mo ga tás ke re té ben
a gye re kek:

– a szo ci á lis hát rá nyok eny hí té -
sé re tan sze re ket, aján dék köny vet
kap tak;

– tan órán kí vü li, sza bad idõs te -
vé keny sé ge ken, kéz mû ves fog lal -
ko zá so kon ve het tek részt;

– kul tu rá lis ren dez vé nyek re vit -
tük õket: mo zi ba, szín ház ba, hang -
ver se nyek re.

A ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala -
kí tá sá hoz szõ nye ge ket, ülõ pár ná -
kat, tá ro ló esz kö zö ket vá sá rol tunk.

Adó 1% az Iskolának
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!

Köszönettel: az iskola tanulói

Hanságis ka rá cso nyi pro jekt
Öröm mel ér te sül tünk ró la nyol ca -
di kos di á kok, hogy a Han sá gi is -
ko la ven dé gei le he tünk. Az is ko -
lánk ban a té ma már egy ide je a
Ka rá cso nyi pro jekt volt. So kat gon -
dol koz tunk azon, hogy hogy fo -
gad nak ben nün ket a „na gyok” és
mi lyen éte le ket ké szí tünk majd.
El ér ke zett a nap ja, mi kor meg lá -
to gat tuk a vendéglátóipari is ko -
lát. Egy ked ves hölgy ve ze tett be
min ket a te rem be, ahol be le búj -
hat tunk a fõzõspólónkba. A föld -
szin ten meg néz tük az ét ke zõt és
a kony hát. Iz ga tot tak vol tunk és
vár tuk, hogy kit, ho va fog nak be -
osz ta ni és mi lyen mun ka fo lya ma -
tot fog el vé gez ni. Nem so ká ra meg -
ér ke zett a kony ha fõ nök bá csi, aki
min den ki nek el mond ta, hogy mi -
re szá mít hat a dél után fo lya mán.
A mun ka be osz tás után na gyon sok
fel adat várt ránk a kony há ban. El -
sõ fo gás ként sült ha lat és sült csir -
két ké szí tet tünk krump lis kö ret tel.

Des  szert ként Gundel-palacsintát
sü töt tünk, amit csokiöntettel tá -
lal tunk, il let ve kis ko sár kák ban
gyü möl csö ket. Nagy volt a sür gés-
for gás a kony há ban és vé gül min -
den nel el ké szül tünk. Az asz talt
szé pen meg te rí tet tünk és fel szol -
gál ták ne künk az el ké szí tett éte -
le ket. Mi e lõtt ne ki lát tunk vol na
az evés nek, Ba kó At ti la osz tály tár -
sam egy ka rá cso nyi ver set sza valt
el a részt ve võk nek. Kel le me sen el -
be szél get tünk és örül tünk, hogy
na gyon fi nom ra si ke rült a va cso -
ra. Kö szön jük a Han sá gi Fe renc
Ven dég lá tó ipar Szak kö zép és
Szak is ko la ta ná ra i nak, va la mint
Iván Zsu zsan na igaz ga tónk nak és
osz tály fõ nö ke ink nek Malustyik
Mihálynénak és Ret kes Zsolt nak,
hogy egy kel le mes dél után biz to -
sí tot tak szá munk ra.

Tóth Vi vi en 
8.b osz tá lyos ta nu ló 

Han gos ol va sá si ver seny a nap kö zi ben
Ja nu ár 15-én han gos ol va sá si ver -
senyt ren dez tünk a nap kö zi ben a
2., 3. és 4. osz tá lyos ta nu lók nak.
Cso por ton ként ér té kel tük a gye -
re ke ket, mely nek ered mé nye képp

az II. cso port ban Gyurcsik And rea,
a III. cso port ban Bukor An na , a
IV. cso port ban Papdi Dá ni el, az V.
cso port ban pe dig Né meth Éva ért
el I. he lye zést. 

Feb ru á ri is ko lai ha tár idõ nap ló
10. 14.00: Te rü le ti Ka zin czy -ver -
seny Mórahalmon.
11. 14.00: Vers mon dó ver seny az
1–2.évfolyam ré szé re.
15.00: Vers mon dó ver seny a 3-
4.évfolyam ré szé re.
11. 14.30: Ide gen nyel vi ve tél ke -
dõ a 6-8.évfolyam ré szé re.
13. Ala pít vá nyi bál.
15. 13.00: Me gyei szin tû köz le ke -
dé si is me re tek ve tél ke dõ 4. és 8.
osz tá lyos ta nu ló ré szé re.
15. 14.00: Já té kos is mer ke dõ a le -
en dõ 1. osz tá lyo sok ré szé re a Zöld
is ko lá ban.
15. Egyé ni fény ké pe zés az is ko lá ban.
17. 14.00: He lyes írá si ver seny
Mórahalmon fel sõ ta go za to sok ré -
szé re.
18. Be mu ta tó órák az ener gia té -
ma kör ben (KEOP pá lyá zat).
19. 17.00: Elõ adás az ener gi á ról
a Fa lu ház ban KEOP pá lyá zat ke -
re té ben.
26. 15.30: Far sang az 5–8. év fo -
lyam ban.
Már ci u si elõ ze tes:

Már ci us 1. 16.30:Fo ga dó óra a
Sár ga is ko lá ban 1–8.évf.részére.
Már ci us 4. 7.00–17.00: Ebéd be -
fi ze tés már ci us hó nap ra (22 nap),
Már ci us 5. 8.00–12.00: Ebéd be -
fi ze tés már ci us hó nap ra (22 nap).
Már ci us 5. 14.00: Re gi o ná lis
ökoiskola ta lál ko zó a Zöld is ko -
lá ban:
Dr. Nahalka Ist ván, a KÖR LÁNC
Egye sü let el nö ke: Az esély egyen -
lõt len sé gek csök ken té se – új la -
pot nyit ha tunk; 
Dr. Var ga At ti la, Ökoiskola Há ló -
zat ko or di ná to ra: Az új ökoiskola
pá lyá za ti rend szer.

*
Ta ní tá si he tek feb ru ár-már ci us
hó nap ban:
feb ru ár 8–12. A hét,
feb ru ár 15–19. B hét,
feb ru ár 22–26. A hét,
már ci us 1–5. B hét,
már ci us–12. A hét.
(Hí re in ket el ol vas hat ják is ko lánk
hon lap ján a a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.)
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Magyar kultúra hete az oviban
Ja nu ár 3. he te a ma gyar kul tú ra je -
gyé ben telt óvo dánk ban. Eb bõl az
al ka lom ból igye kez tünk kö ze lebb
hoz ni a gyer me kek hez a ma gyar kul -
tú ra ér té ke it.

A gye re kek kel el lá to gat tunk a he -
lyi könyv tár ba, ahol Dudásné Mol nár
Adél könyv tá ros  be szélt Köl csey Fe -
renc rõl. El me sél te, a Him nusz meg -
írá sá nak tör té ne tét.

A Him nusz vé gén a gye re kek fel -
fe dez ték, hogy a vers hos  szabb, mint,
amit az ün nep sé gek al kal má ból már
is mer nek. Meg hall gat tuk Er kel Fe -
renc Him nu szát, és be szél get tünk
ar ról, ho gyan kell vi sel ked ni hall ga -
tá sa köz ben.

Cso por tunk két ol vas ni tu dó gyer -
me ke, Grittó Kle men ti na és Jernei Ri -

chárd büsz kén fog lal tak he lyet a „me -
se tró non”, és ol vas tak a gye re kek -
nek. Meg is mer ked tünk a könyv köl -
csön zés fo lya ma tá val, egy ma gyar
nép me se gyûj te ményt ki is köl csö -
nöz tünk.

Az óvo dá ba vis  sza tér ve kis hang -
ver seny várt ránk. 

A kí ván csi szem pár ok fi gyel ték,
Szalainé Tombácz Eri ka óvó nõt, aki

fu ru lyán szó lal tat ta meg Ko dály és
Bar tók mû ve i nek rész le te it. Meg hív -
tuk Petrik Lu ca édes ap ját, aki meg ze -
né sí tett gyer mek ver se ket éne kelt.
Nagy él mény volt, hogy ve le együtt
éne kel het tük az is mert da lo kat. Gá -
li Fan ni fu ru lyá zott. A Mar ga ré ta cso -
por to sok nagy si ke rû báb elõ adás sal
ked ves ked tek a gye re kek nek. 

Se gít ség a sze re tet ün ne pén
Ün ne pi han gu lat ban ka rá csony -
ra ké szü lõ dött min den csa lád. A
gye re kek már él vez ték a té li szü -
ne tet, ami kor a Szi vár vány Óvo -
dá ban meg csör rent a te le fon. Barta
Lász ló, az al gyõi Ha lász csár da tu -
laj do no sa 100 adag ha lász lé vel
lep te meg a sze rény kö rül mé nyek
kö zött élõ csa lá do kat.

Barta Lász ló már 5 éve ön zet le -
nül gon dos ko dik ar ról, hogy a ne -
héz kö rül mé nyek kö zött élõk asz -
ta lá ra is ke rül jön, leg alább az ün -

ne pe ken, fi nom hal lé. De cem ber
23-án dél elõtt 40 csa lád ap ra ja-
nagy ja vár ta az óvo da kony há já -

nak fo lyo só ján a fi nom ebé det.
Barta Lász ló a Szent György lo vag -
rend tag ja i val együtt hoz ta a gõ zöl -
gõ ha lász le vet, és nagy sze re tet tel
osz tot ták ki. Lo va gok hoz mél tón
a sze re tet ün ne pén tet tek ta nú bi -
zony sá got ar ról, nem csak a nagy
ese mé nyek ben mu tat ko zik meg az
élet szép sé ge, ha nem a min den -
na pi ap ró pil la na tok ban is.

Há lás szív vel kö szön jük ön zet -
len sé gü ket. Kí ván juk Barta Lász -
ló Úr nak, hogy azok az örö mök,

me lyek re vis  sza em lék szik, so ha se
múl ja nak el! 

Ozsváth Lászlóné

Díj fi ze tés az ovi ban
Az óvo dai ét ke zés dí ja i nak be fi ze -
té sé nek idõ pont jai 2010. év el sõ
fe lé ben: már ci us 3. (szerda), áp -

ri lis 8. (csütörtök), má jus 5.
(szerda), jú ni us 2.(szerda).

Mû sort ad nak az ovi sok
Már ci us 6-án dél elõtt 10 órá tól a
Szi vár vány Óvo da gyer me kei vi -
dám ze nés mû sor ral vár ják az ér -

dek lõ dõ ket a fa lu ház szín ház ter -
mé ben.

Ala pít vá nyi bál
Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la Ala pít -
vány és a Szü lõi Mun ka kö zös ség
feb ru ár 13-án 19 órai kez det tel a
fa lu ház ban idén is meg ren de zi a
nagy ha gyo má nyok ra vis  sza te kin -
tõ Ala pít vá nyi bál ját. A ren dez vé -
nyünk re nagy iz ga lom mal ké szül
az is ko la ap ra ja-nagy ja. 

Az ala pít vá nyi bál fõ véd nö ke:
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter.

A be lé põ jegy ára: va cso rá val
4000 Ft, va cso ra nél kül 2000 Ft.

A va cso ra után – ha gyo má nya -
ink hoz hí ven – tom bo la sor so lás is
lesz. A nye re mény tár gyak ös  sze -
gyûj té sé hez 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, 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 tom bo la szel vé nyek vá sá rol ha -
tó ak feb ru ár 3-tól 11-ig dél elõtt
8.00-10.00 és dél után 13.00–16.30
óra kö zött a Fe hér is ko lá ban. 

Min den ked ves ven dé günk nek
kel le mes szó ra ko zást kí vá nunk!

A szer ve zõk

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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Or szág gyû lé si kép vi se lõ ket vá lasz tunk
Dá tu mok és jo gok

A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke ki tûz -
te az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2010.
évi vá lasz tá sát. Az el sõ for du ló nap -
ja 2010. áp ri lis 11. va sár nap, a má -
so dik for du ló nap ja: 2010. áp ri lis
25. va sár nap. A sza va zás 6.00 órá tól
19.00 órá ig tart.

A vá lasz tó pol gár ok a név jegy zék -
be tör té nõ fel vé tel ük rõl 2010. feb -
ru ár 12-ig kap nak ér te sí tést.

A név jegy zék 2010. feb ru ár 10-
tõl feb ru ár 17-ig te kint he tõ meg a
pol gár mes te ri hi va tal ban.

A vá lasz tá son je löl tet aján la ni 2010.
már ci us 19-ig aján ló szel vé nyen le het.

A je lö lés hez leg alább 750 vá lasz tó -
pol gár ér vé nyes aján lá sa szük sé ges.

A vá lasz tó pol gár sze mé lye sen, la -
kó he lyén sza vaz hat. A sza va zás nap -
ján la kó he lyé tõl tá vol lé võ vá lasz tó -

pol gár bel föld ön iga zo lás sal, kül föld -
ön a Ma gyar Köz tár sa ság nagy kö vet -
sé ge in és fõ kon zu lá tu sa in ad hat ja le
sza va za tát.

Iga zo lás ki adá sát aján lott le vél ben
2010. áp ri lis 6-ig, sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott út ján 2010. áp ri lis
9-én 16.00 órá ig, a kül kép vi se le ti
név jegy zék be va ló fel vé telt 2010.
már ci us 19-én 16.00 órá ig le het kér -
ni a la kó hely sze rint il le té kes jegy -
zõ tõl.

Algyõn az iga zo lás sal sza va zó vá -
lasz tó pol gár ok ré szé re ki je lölt sza -
va zó kör:  Algyõ, Ko sár fo nó u. 16.
(Zöld Is ko la)

Sza vaz ni egy egyé ni vá lasz tó ke rü -
le ti je lölt re és egy te rü le ti lis tá ra le -
het.

He lyi Vá lasz tá si Iro da

CSONGRÁD MEGYE 3-as
VÁLASZTÓKÖRZETÉNEK

FIDESZ-KDNP 
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÕLTJE

DR. BOHÁCS ZSOLT

BEMUTATKOZÓ FÓRUMA
2010. FEBRUÁR 17-én SZERDÁN 18 órakor

az
ALGYÕI FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN

Házigazdák: Kalmár Ferenc Szeged M.J.V
Önkormányzat képviselõje, a FIDESZ-KDNP

3-as választókerület elnöke
Dr.Gonda János Csongrád

Megye Önkormányzat képviselõje

X ajánlószelvényét személyesen adhatja 
át a jelölt részére

– Kép vi se lõ úr, Algyõ kü lön le ges kis -
te le pü lés – hi szen volt már Sze ged ré -
sze, az tán sa ját aka ra tá ból önál ló köz -

ség. Az önál ló ság gal úgy érez zük, so -
kat nyer tünk, de ha az or szág gyû lé si
kép vi se lõnk Sze ged pol gár mes te re, ak -
kor akár ve szít he tünk is. Hi szen egy
pol gár mes ter a sa ját vá ro sá ra kon cent -
rál, és en nek Algyõ már nem része…

– Õszin tén re mé lem, hogy a
mö göt tünk ha gyott las san nyolc
kö zös  esz ten dõ elég bi zo nyí ték
ar ra, hogy az al gyõ i ek lás sák: nem
így van. Én egyéb ként sem sze re -
tem a te le pü lé se ket csak táb lá -
tól-táb lá ig szá mí tó szem lé le tet
– a kö zös Eu ró pá ban is min den
ar ra ösz tö nöz, hogy ne így gon -
dol kod junk. A XXI. szá zad ban
le csök ken tek a tá vol sá gok, meg -
vál to zott az élet vi tel – ezer és egy
do log köt min ket ösz  sze, ha akar -
nánk, se tud nánk egy más nél kül
lé tez ni. A fej lesz tés pe dig nem
ar ról szól, hogy ki mit csi nál a
má sik „ár nyé ká ban” vagy ép pen
el le né re, ha nem igen is ar ról, hogy
az ered mé nyek mind an  nyi unk
ja vát szol gál ják, sõt, egye dül nem
is si ke rül het tek vol na.

Algyõ egyéb ként pe dig sa ját sá gos
hely zet ben van: gya kor la ti lag ös  sze -
nõtt Sze ged del, te hát az itt la kók él -
vez he tik a nagy vá ros min den elõ -
nyét, Sze ged min den fej lesz té se a tö -
meg köz le ke dé si re konst ruk ci ó tól a
pi ac új já épí té sé ig, a kö zép is ko lák mo -
der ni zá ci ó já tól a kli ni ka bõ ví té sé ig
ne kik is szól – ugyan ak kor meg õriz -
het ték a vi dé ki es nyu gal mat, és a sa -
ját be ru há zá sa ik ra sem pa nasz kod -
hat nak, hi szen Algyõ a „bezzegfalu”,
a jó mó dú település…

– Ez végülis igaz, de azért az uni ós és
kor mány za ti for rá sok ne künk is jól jön -

nek, meg va la ki a par la ment ben, aki se -
gí ti a cél ja in kat! 

– Ta lán már ész re vet ték: van
ilyen valaki… Teljesítmény -
centrikus em ber va gyok, ne kem
rend kí vül fon tos, hogy aki kért
fe le lõs sé get vál lal tam, azok nak
tud jam kép vi sel ni az ér de ke it,
se gít sek a cél ja ik meg va ló sí tá sá -
ban. Hi szem, hogy egy el ké szült
be ru há zás, egy meg va ló sult terv
töb bet ér száz szó nál és ígé ret -
nél – és Algyõn sok az ilyen meg -
va ló sult terv. És bár men  nyi re is
„jó mó dú”, „gaz dag” te le pü lés
Algyõ, ezek csak sa ját erõ bõl nem
ké szül het tek vol na el.  

A pá lyá za ti for rá sok ról pe dig csak
ami ka pás ból eszem be jut: fu tó, te -
hát el nyert pá lyá zat a mil li ár dos
iskolafelújítás, a Bú vár ut ca rend be -
ho za ta la, az aka dály men te sí tés a pol -
gár mes te ri hi va tal ban, a Szi vár vány
óvo dá ban és a szo ci á lis in téz mé nyek -
ben is. Be adott pá lyá zat van az is ko -
lai in for ma ti kai fej lesz tés re, a bel te -
rü le ti víz ren de zés re, a fa lu ház bõ ví -
té sé re, az új busz vá rók épí té sé re. Na -
gyon jó nak tar tom az al gyõ i ek öt le -
tét, hogy a ré gi ga bo na ki kö tõ he lyén
a ví zi tu riz must kí ván ják len dü let be
hoz ni, az ilyes mi ben min dig van fan -
tá zia, na gyon szí ve sen oda ál lok a kez -
de mé nye zés mel lé. 

És tu dok ró la, hogy az al gyõ i ek a
Bor bá la für dõt is bõ ví te ni sze ret nék
egy sza bad té ri me den cé vel – er re
mond hat nám, hogy nem örü lök ne -
ki, hi szen kon ku ren cia a sze ge di
Nap fény für dõ nek – de ter mé sze te -
sen nem mon dok ilyes mit. Õszin tén
hi szem ugyan is, hogy a két lé te sít -
mény bõ ven meg fér egy más mel lett:
az al gyõ i ek is biz to san ki akar ják majd
pró bál ni a „víziváros” cso dá it és az
óri ás csúsz da tor nyot – és a sze ge di -
ek is hasz nál hat ják a Bor bá la me den -
cé it, ha csa lá di a sabb han gu lat ra vágy -
nak. 

– Ezek a dol gok tény leg ös  sze ér -
nek, ne héz kü lön „sze ge di ség rõl” és
„al gyõ i ség rõl” beszélni…

– És ez így is van rend jén. Jó cé -
lok ra van szük ség – ezt az al gyõ -
i ek  min dig ké pe sek vol tak oko -
san ki tûz ni, jól meg fo gal maz ni
– a jó cé lok meg va ló sí tá sa ér de -
ké ben pe dig ös  sze fo gás ra, együtt
mun kál ko dás ra, ar ra, hogy ki-ki
a ma ga szint jén ad ja be le a leg -
töb bet, hi szen mind an  nyi an
együtt va gyunk tag jai kis- és na -
gyobb kö zös sé gek nek is. 

(X)

Be mu tat ko zik: 
Botka Lász ló kép vi se lõ-je lölt (MSZP)
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Ol va sói le vél: az ál lat tar tás ról
Tisz telt Hír mon dó!

A de cem be ri Hír mon dó ban ol vas -
tam a kép vi se lõk dön té sét, és eh -
hez sze ret nék vé le ményt nyil vá -
ní ta ni.

Szo mo rú an ol vas tam az Al gyõi
Hír mon dó ban, hogy már ci us 1-
jé tõl meg vál to zik az ál lat tar tá si
sza bá lyo zás, és kor lá toz zák az ál -
lat tar tást.

A ré gi szép idõk ben, az 50-es,
60-as, sõt még a 70-es év ék ben
is, ami kor a fa lu egy ré sze, ha ke -
vés föl dön is, de gaz dál ko dott, és
amit meg ter melt ga bo nát, a há zi -
ál la ta i val fel etet te. Min den ház -
nál volt szár nyas és majd nem min -
den ház nál, de volt ser tés tar tás is. 

A tsz idõ ben min den ki örült, ha
tu dott disz nót vág ni, ami vel tud ták
– a sza lon na, zsír és füs tölt hú sok
– az élés kam rát fel töl te ni. Igaz, ak -
kor még nem vol tak fa gyasz tók és
volt idõ, ami kor a hen tes nél sor ba
kel lett áll ni, hogy húst kap jon az
em ber. Nem tu dom, de ak kor a
kert ben is min den ki pró bál ta meg -
ter mel ni a kony há ra va ló szük ség -
le te it. Az tán úgy a 90-es évek tõl
kez dõ dõ en a ker te ket kezd ték be -
gye pe sí te ni, a disz nó és a jó szág tar -
tást egy re szû kí tet ték. Ma so kan
jön nek olya nok fa lu ra lak ni, akik
meg un ták a vá ro si nyüzs gést, és ki -
jöt tek a csend be, nyu ga lom ba. Most
ezek, meg az olyan mai fi a ta lok,
akik nem ta nul ták meg a kert mû -
ve lést, jó szág tar tást, ezek ke rül tek
be a fa lu irá nyí tá sát vég zõ tes tü let -
be, és õk dik tál ják már, hogy ha õk
nem tar ta nak jó szá got, nem mû ve -
lik, csak nyír ják a ker tet, ezek nek
úgy mond bü dös a jó szág tar tás. Az -
zal is egyet ér tek, hogy a trá gyát
zárt he lyen kell tá rol ni, mert nyá -
ron ér zik a bûz, és sza po rod nak a
le gyek. Ma hol nap, aki jó szá got akar
eset leg ne vel ni, az men jen a ta nyá -
ra, mert ott ta lán még nincs kor lá -
toz va. Nem sok csa lád van a fa lu -
ban, aki mû ve li a föld jét és sze ret -
ne eset leg nem csak ta kar mányt el -
ad ni, ha nem né mi mun ká val, be -
fek te tés sel más szá má ra is hí zót ne -
vel ni. Vagy men jen a ta nyá ra – ha
van ho va –, vagy pró bál ja el ad ni a
ga bo ná ját, de az a kér dés, hogy ki -
nek. A mar ha tar tó kat már-már

„meg foj tot ták” az ala csony tej át vé -
te li ár ral. Most jön nek a ser tés tar -
tók, az tán már ba rom fit se le het
tar ta ni, mert a ka kas ku ko ré kol, a
ku tya ugat és za var ja az urak ál mát.

Én úgy gon do lom, hogy így foj -
ta nak le sor ban min den kit, aki sa -
ját ott ho ná ban sze ret ne va la mi vel
fog lal koz ni, hogy le gyen egy kis ki -
egé szí tõ jö ve del me. Nincs mun -
ka le he tõ ség, de ál lat tar tás sal va -
la mi ke vés ke ha szon nal, de hasz -
no sít hat nák ma gu kat a mun ka -
nél kü li ek.

Ha így ha la dunk, las san csak a
ha sun kat süt tet het jük a nap pal,
hogy a szom széd nak, aki nek ré gen
volt disz nó ja, ne kell jen trá gya -
sza got sza gol ni.

Ed dig is vol tak fel je len té sek, de
ez után min den ki nek ret teg ni kell
a szom szé dok tól, jó aka ró ik tól. Ed -
dig a MA GYAR mun ka sze re tõ és
mun ka bí ró hí ré ben állt, most, aki
akar va la mit csi nál ni, azt is tör vé -
nye sen el tilt ják a le he tõ sé gek tõl,
és cso dál koz nak, hogy an  nyi ra el -
sze gé nye dik az or szág.

A mai fi a ta lok nem jár tak el ka -
pál ni, nem tud ják, mi a pa rasz ti
mun ka, mert min dent ké szen kap -
nak. Nem is ér té ke lik úgy a mun -
kát, min den ki, ha már le érett sé gi -
zett, iro dán akar dol goz ni. Ha akar
va la mit, ak kor se gít sék a szü lõk, na
de a szü lõk nek is alig akad mun -
ká juk, és egy re ke vés bé tud ják õket
anya gi ak ban tá mo gat ni. A pa raszt -
ság min dig egy ki zsa rolt al só osz -
tály volt. A be csü le tü ket so ha nem
tud ták meg vé de ni, de úgy lát szik,
a mai vi lág ban meg mint pa raszt -
sá got igye kez nek el tün tet ni, ne -
hogy bol do gul ni tud jon. Eh hez nem
csak a kor mány, de még a ta ná csi
tes tü let is bõ sé ge sen hoz zá já rul.

Le het, hogy 10 év múl va Ma -
gyar or szá gon meg szün te tik a há -
zi ál lat tar tást, majd nyu gat ról és
az EU-ból, meg Kí ná ból hoz zák a
húst, ba rom fit, mert ná lunk a jó -
szág tar tás min den ki nek bü dös lesz.
Mi lyen jó, hogy a fok hagy mát is
már Kí ná ból szál lít ják dup la áron,
mint a ha zai ter me lõ két. Ez úgy lát -
szik más sal is így fog foly ta tód ni.

Tisz te let tel:
„Egy paraszti sarjadék”

Drog me ne te sen egész sé ge sen
Az Al gyõi If jú sá gi Ját szó ház 2010.
évi el sõ fél évi Ját szó há zi és te le -
pü lé si prog ram jai

A prog ram a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um pá lyá za ti tá mo ga tá sá val,
a Sze ge di Ti ni-te le fon Lelkisegély -
szogálat Egye sü let KAB-PR-09-A-0068
pá lyá za ta ke re té ben va ló sul meg.

A Sze ge di Ti ni-te le fon Lelkisegély -
szolgálat Egye sü let egy 2005-ös szü -
lõ-pe da gó gus kö zös kép zé sé bõl - ami
a drogprevencióra va ló ér zé ke nyí -
tést, és a kö zös ség fej lesz tõ ak ti vi tást
szol gál ta – nõtt ki az el ha tá ro zás a
részt ve võk ré szé rõl, hogy drog men -
tes szó ra ko zó he lyet ala kít sa nak ki
Algyõ nagy köz ség te rü le tén a ser dü -
lõ ko rú ak szá má ra, hogy a fi a ta lok ne
a te le pü lés kocs má i ban mú las sák sza -
bad ide jü ket. En nek meg ol dá sá ra ala -
kult a he lyi ön kor mány zat tal együtt
ki ala kí tott If jú sá gi Ját szó ház, amely
drog men tes szó ra ko zá si, kö zös ség -
épí té si le he tõ sé get je lent a fa lu fi a tal -
ja i nak. A nyit va tar tá si fel ügye le tet, a
prog ra mok egy ré szét a szü lõk vé -
gez ték, il let ve Sze ge di Ti ni-te le fon
Lelkisegélyszolgálat Egye sü let és a
Lé lek szer viz Mentálhygiénés Szol -
gál ta tó Bt több pro jekt ben is se gí tet -
te az ott fo lyó mun kát: prog ra mok
tar tá sa, szak mai ta nács adás, elõ adá -
sok, ön kén te sek be vo ná sa a fi a ta lok -
kal va ló fog lal ko zá sok le ve ze té sé re.

Je len prog ram cél ja:
olyan prog ra mok tar tá sa, amel  lyel a

te le pü lés la kói na gyobb be te kin tést kap -
hat nak az If jú sá gi Ját szó ház te vé keny -
sé gé rõl a te le pü lés la kó i nak be vo ná sa
az If jú sá gi Ját szó ház min den na pos
mun ká já ba a kö zös mun ká ban rész ve -
võ szü lõk el kö te le zõ dé sé nek ja ví tá sa

Te vé keny ség:
– a Ját szó há zat mû köd te tõ szü -

lõk ré szé re se gít ség nyúj tás, új se -
gí tõk be vo ná sa 

– szü lõ – ser dü lõ sze mé lyes fej -
lõ dést szol gá ló tré ning prog ram az
egy más ér té sét szol gá ló kom mu ni -
ká ció ja ví tá sá ra, fe szült ség csök ken -
tés re, drog-el uta sí tó ma ga tar tás ra

– sza bad idõs kre a ti vi tás fej lesz -
tést szol gá ló ját szó há zi prog ra mok
meg va ló sí tá sa

– meg hí vott elõ adók be vo ná sá -
val egész ség ne ve lé si – drog meg -
elõ zé si elõ adá sok tar tá sa a Fa lu ház -
ban és az If jú sá gi Ját szó ház ban

Sok-mindent-tudás Egye te me 
2010. 02. 23. Schádné Zámolyi

Ju dit pszi cho ló gus: Ag res  szió és
ke ze lé se a csa lád ban

2010. 04. 06. Schád Lász ló pszi -
cho ló gus: Ne vel he tet len vagy ne -
vel he tõ? Ho gyan se gít se a szü lõ
gyer me ke sze mé lyi ség fej lõ dé sét

2010. 05. Schád Lász ló pszi cho ló gus:
Élet re szó ló vál la lás? Há zas ság és vá lás 

Az If jú sá gi Ját szó ház ki egé szí tõ
prog ram ja ként:

2010. 02. 17. Ju hász Pé ter ter mé -
szet gyógy ász: A tes ti- és lel ki egész -
ség meg õr zé se 

2010. 03. 10. Schádné Zámolyi Ju -
dit pszi cho ló gus: Tár sas hely ze tek -
ben ki ala ku ló fe szült sé gek ke ze lé se –
ag res  szió men tes konf lik tus meg ol dás

2010. 04. 14. Schád Lász ló pszi -
cho ló gus: Drog men tes élet vi tel re
tö rek vés meg va ló sí tá sa

2010. 05. 12. Dr. Urbán Zol tán
rend õr: Bûn meg elõ zés – ál do zat -
tá-, sér tet té vá lás ve szé lyei

– prog ra mok kal részt ven ni a fa lu na -
pon és az egész ség hé ten, me lyek azt szol -
gál ják, hogy a ser dü lõk és szü le ik kö zö -
sen, a fa lu mi nél szé le sebb kö rét ak ti vi -
zál va job ban meg is mer jék az If jú sá gi Ját -
szó ház kül de té sét, te vé keny sé gét.

A ter ve zett prog ram ele me ket úgy
ál lí tot tuk ös  sze, hogy ak tí van be von -
juk a fa lu fi a tal ja it, a szü lõ cso por tot,
a szü lõ ket az egész ség mo ti vá ci ó ra
épí tõ drog meg elõ zést szol gá ló prog -
ram ba. E mel lett még kül sõ elõ adó -
kat is fel vo nul ta tunk a ha té kony is -
me ret át adás, fi gye lem fel kel tés ér de -
ké ben (or vos, rend õr, pe da gó gus,
vé dõ nõ, pszi cho ló gus, egész ség fi lo -
zó fus), il let ve kor társ se gí tõ ön kén -
te sek is részt vesz nek a prog ram ban.

Várt ha tás:
A he lyi te le pü lé si szin ten tör té nõ

ös  sze fo gá sok és ös  sze han golt cse lek -
vé sek dön tõ mó don tud ják be fo lyá sol -
ni a prob lé ma ke ze lé sét. A drog prob -
lé mák ke ze lé se iránt ér zé ke nyebb, mû -
kö dõ kö zös sé gek ki ala ku lá sa: 

Ön te vé keny drog meg elõ zést se -
gí tõ szü lõi cso por tok meg szer ve zõ -
dé se: se gít he tik a szü lõi, csa lá di és
se gí tõi sze rep kö rök tu da to sí tá sát,
a szük sé ges in for má ci ók és kész sé -
gek meg szer zé sét és az ered mé nyes
szo ci a li zá ci ó hoz el en ged he tet le nül
szük sé ges csa lá di és kö zös sé gi ko -
hé zió ki ala ku lá sát vagy erõ sí té sét. 

– Drog men tes szó ra ko zá si le he tõ -
sé gek, ezen be lül a biz ton sá gos szó ra -
ko zó he lyek: tu do má sul vé ve azt a je -
len sé get, hogy a fi a ta lok sza bad idõ el -
töl té si szo ká sai je len leg szó ra ko zó he -
lyek hez kö tõd nek, szük sé ges, hogy a
fi a ta lok a he lyi kö zös ség ben a sza bad -
idõ el töl té si for mák vál to za tos és ér ték -
ori en tált for má it ve hes sék igény be. 

– A szer men tes if jú sá gi szó ra ko -
zó hely lét re jöt té vel a ser dü lõ kor -
cso port egész ség szem lé le tû fej lesz -
té se meg tör tén jen, hogy a kocs mai
sza bad idõ el töl tés he lyett al ter na -
tív meg ol dá sok meg ta lá lá sá ra vál -
ja nak ké pes sé, biz to sít ha tó az egész -
sé ge sebb sze mé lyi ség ala ku lás, és
eb be be kap cso lód ja nak a te le pü -
lés fel nõtt la ko sai is.   Schád Lász ló

FI GYE LEM
ALGYÕN A FA ZE KAS UT CA 16. SZÁM ALÓL EL TÛNT EGY SZÜR KE-FE HÉR ÉS EGY FE KE TE
KIS MACS KA FE HÉR FOLT TAL A NYA KÁN. KÉ REM A BE CSÜ LE TES MEG TA LÁ LÓT, HOGY
HOZ ZA VIS  SZA A FA ZE KAS UT CA 16-BA AZ EL KÓ BO ROLT CI CÁ KAT, VAGY HÍV JA A KÖ -
VET KE ZÕ TE LE FON SZÁ MOT: 06-70/56-54-178!

ELÕ RE IS KÖ SZÖ NÖM – EGY KIS LÁNY NE VÉ BEN: HAR CSÁS GI ZEL LA  CSA LÁD SE GÍ TÕ
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ULT RA HAN GOS CSONT SÛ RÛ SÉG VIZS GÁ LAT
Sze ret né meg elõz ni a csont tö rést?

Tá jé ko zód jon csont jai ál la po tá ról né hány perc alatt.
A vizs gá lat he lye és ide je: 

Élet erõ Gyógyközpont há zi or vo si ren de lõ 2010. feb ru ár 11. 8-10,30-ig

Ju ra Park Gyógyközpont 2010.február 25. 9 -11-ig
A vizs gá lat dí ja: 2000 Ft

Be je lent ke zés: Trangerné Ma ri ká nál 
Te le fon szám: 62/431-430, 

E-mail: drkaszaesfia@drkaszaesfia.hu
Di é tás és élet mó di szak ta nács adás

ÁL LA POT FEL MÉ RÉS ÉLÕ VÉR CSEPP ANA LÍ ZIS SEL
A be teg sé gek fel is mer he tõk a vér ala kos ele me i bõl, azok szer ke ze ti el té ré se i bõl.

Gyõ zõd jön meg Ön is egész sé gi ál la po tá ról!
A vizs gá lat meg ál la pít ja:

anyag cse re fo lya ma ta it
ér rend szer ál la po tát (ér el me sze se dés, trom bó zis je le it)

emész tés és fel szí vó dás ha té kony sá gát
ás vá nyi anya gok és vi ta mi nok je len lét ét, hi á nyát

szer ve ze te oxi gén el lá tá sát, a vizs gá lat meg ál la pít ja:
kór oko zók (bak té ri u mok, gom bák) je len lét ét

sa lak anya gok fel hal mo zó dá sát
Ta ná csok és te en dõk vizs gá lat elõtt:

vizs gá lat nap ján bõ sé ges (1 li ter) víz fo gyasz tá sa
elõ zõ es ti ét rend le he tõ leg ala csony zsír és fe hér je tar tal mú le gyen

utol só la bor ered mé nyét és vér cso port  meg ha tá ro zá sát hoz za ma gá val  
A vizs gá lat he lye és ide je: 

Ju ra Park Gyógyközpont 2010. feb ru ár 24. 9 -18-ig
Be je lent ke zés: +36 70/31 31276 Dr. Malya Ág nes

Min den hó nap el sõ

kedd jén du. 5 órá ról

Egész ség vé dõk kö re

a táj ház ban

***

már ci u si té mánk:

Má junk vé del me, 

ta va szi mé reg te le ní -

tés, epe be teg sé gek

Hasz nos tud ni va lók,

tech ni kák

az or vo si ke ze lés 

ki egé szí té sé re

„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
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395

Gumisz ervíz
te her, kiste herautó, kamion föld munk agép, trak tor 

sze mély au tó mo tor ke rék pár 
gu mi sze re lé se, ja ví tá sa, cent rí ro zás 

Tel jeskörû fel újí tás, Au tó koz me ti ka kár pit tisz tí tás
Új és hasz nált gu mik for gal ma zá sa. Ak ku mu lá to rok ér té ke sí té se.

Pon tos, meg bíz ha tó mun ka vég zés!
Cím: Algyõ, Gé za u. 15. Tel.:06-20/455-83-00

Ne vi gye Sze ged re!
Ékszer: javítás, vé sés, kõ fog la lás, órá ban elem cse re

Fül lyu kasz tás elõ ze tes be je lent ke zés alap ján
Délmagyarországos elõ fi ze tõi kár tyá ra -10% a ja ví tá sok árá ból !

Algyõ, Kõ fal u. (Ági ve gyes bolt mel lett)
Nyit va: Csak hét fõn 10–12, 13–17, Te le fon szám: 06-70/281-0659

A Man du la Szín ház te het sé ges fi a ta lo kat ke res, 
akik szí ve sen ki pró bál nák a szín ját szást.

Ér dek lõd ni Benyák Gá bor nál: 
06-70/237-5564, 06-70/397-3343

vagy a Könyv tár ban Algyõ, 
Kas tély kert u. 63.sz. alatt.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.

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 (2000Ft/m2), 

biz ton sá gi aj tók 
(3 pon ton zá ró dók 35000 Ft-tól)
Te le fon szám: 06-70/382-54-523

*
Min den fé le kõ mû ves 

és vil lany sze re lé si mun kát 
vál la lok.

Te le fon szám: 06-70/382-54-523

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

HÁ ZI GYÓGY NÖ VÉNY 

PRAK TI KÁK

BE VE ZE TÉS 

A GYÓGY NÖ VÉ NYEK 

VI LÁ GÁ BA

Gyógy nö vény is me ret,

re cep tek, kú rák, 

leg gya ko ribb ba ja ink ra

A talp mas  százs ott ho ni 

al kal ma zá sa

Egész ség fej lesz tõ tan fo lyam

Még le het je lent kez ni 

az in gye nes tan fo lyam ok ra !

Ér dek lõd ni le het: 

Be rek Ágo tá nál 

(fitoterapeuta és reflexológus)

Te le fon szám: 

30/835 5130

és a fa lu ház ban.
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A té ma már a „ké mé nyün kön jön
ki”, sze mé lyes mik ro-te rünk ben
még is ke ve set te szünk a glo bá lis
klí ma vál to zás el len. 

Kop pen há gá ban ren dez ték meg
az ENSZ klí ma kon fe ren ci á ját, ahol
cél volt az 1997-es ki o tói egyez -
mény meg újí tá sa. A kon fe ren ci át
és az ered ményt az óta sok bí rá lat
ér te. A tét nem ke ve sebb: si ke rül-
e el ke rül ni a glo bá lis ég haj lat vál to -
zást és az ab ból adó dó kör nye ze ti
ka taszt ró fá kat. Bár a szak mán be -
lül is el té rõ ál lás fog la lás ok lát nak
nap vi lá got a té má val kap cso lat ban
(a fel me le ge dés ter mé sze tes, nem
pusz tán az em be ri te vé keny ség re
ír ha tó fo lya mat), egy biz tos: a föld
le ve gõ jé nek üveg ház tar tá sú gáz -
kon cent rá ci ó ja fo lya ma to san és egy -
re gyor su ló mér ték ben nõ. Az ENSZ
és a Vi lág Me te o ro ló gi ai Szer ve ze -
te ál tal kö zö sen lét re ho zott tu dós -
cso port (Ég haj lat-vál to zá si Kor -
mány kö zi Tes tü let - IPCC) aján lá -
sa sze rint a fej lett or szá gok nak
2020-ig leg alább 25-40 %-kal kel -
le ne csök ken te ni ük ki bo csá tá su kat
ah hoz, hogy 50 %-os esél  lyel el ke -
rül he tõ le gyen a kör nye ze ti ka taszt -
ró fa. Az EU most 20 %-ot vál lalt!
És ak kor még nem em lí tet tük Kí -
na és az USA hoz zá ál lá sát. A má -
sik tény: a klí ma vál to zás kö vet kez -
mé nyei be lát ha tat la nok: aszá lyok
és ár vi zek je len nek meg, meg ne -
he zül a tisz ta ivó víz-for rá sok meg ta -
lá lá sa (víz hi ány), meg nõ az éle lem -
ter me lés hi á nya (éhín ség), vi lág -
mé re tû jár vá nyok, gazdasági-
társadalmi-politikai konf lik tu sok
ke let kez nek (po ten ci á lis há bo rús

konf lik tu sok kal), nö vény- és ál lat -
faj ok hal nak ki, mig rá ció és tö me -
ges nép ván dor lás kö vet ke zik be, az
ener gia ár nö ve ke dé se tár sa dal mak
ela dó so dá sá hoz és osz tá lyok el sze -
gé nye dé sé hez ve zet. Szak em be rek
sze rint ha zán kat, a Kár pát-me den -
ce föld raj zi adott sá gai mi att ki emel -
ten fog ja érin te ni (vagy már érin ti
is) a klí ma vál to zás. Ma gyar or szá -
gon az egy fõ re ju tó szén-di o xid-ki -
bo csá tás több szö rö se a glo bá lis át -
lag nak, a ha zai áram ter me lés mint -
egy ötö de szár ma zik el avult tech -
no ló gi á val, a bio mas  sza ége té si ará -
nya csak 30%, al ter na tív ener gia for -
rá so kat (szél-, nap-, stb.) alig al kal -
ma zunk.

Vi lág mé re tû ös  sze fo gás ra buz dít
a Hopenhagen moz ga lom (www.
hopenhagen.org), Ma gyar or szá gon
a Klí ma ba rát Te le pü lé sek Szö vet -
sé ge gyûj ti egy be a klí ma vé de le -
mért küz dõ te le pü lé se ket (www.
klimabarat.hu), se gít a la kó há zak
szi ge te lé sé ben a www.okoszol -
galat.hu/main/szigeteles ol dal, a
ház tar tá si hul la dék kom posz tá lá -
sá ról ol vas ha tunk a www.komposz -
talj.hu -n, ott ho ni ener gia fo gyasz -
tá sun kat csök kent het jük a www.
lakcimke.hu/tippek se gít sé gé vel. A
be gyûj tött esõ víz új ra hasz no sí tá sá -
val fog lal ko zik a www.fenntart -
hato.hu, www.energiaklub.hu, a
mél tá nyos ke res ke de lem rõl ol vas -
ha tunk a www. farivilag.hu-n, és
szer vez he tünk film ve tí tést, be szél -
ge tést, is mer te tõ elõ adá so kat, hogy
sa ját kör nye ze tünk ben mit te he -
tünk a boly gón kért: www.klimaeb -
resz to.net, www.vedegylet.hu.

Már a je le nünk a tét?
Ön mit tesz a glo bá lis ka taszt ró fa el ke rü lé se ér de ké ben?

A je len kér dé se i re is vá laszt kap, ki -
csit a jö võ be is lát az, aki a múlt fe -
ne ket len kút já ból emel ki em lék tö -
re dé ke ket. Ré gi új ság cik kek rész le -
te i nek idé zé sé vel a Hír mon dó új so -
ro za tot in dí tott – a köz ség vis  sza -
szer zett füg get len sé ge, az 1997. ok -
tó ber 1-jén kez dõ dõ új al gyõi  idõ -
szá mí tás ra em lé kez tet ve. 

*
„Algyõ köz ség dol go zói (…) Tá pé -
val párosversenyben mé rik ös  sze ere -
jü ket az õsi munklatokban. (…)

A Párt és a tö meg szer ve ze tek ve -
ze tõi már a múlt hé ten ta nács koz tak.
Ifj. Kabók Já nos párt tit kár, Széll Sán -
dor DEFOSZ iro da ve ze tõ, gaz da ság -
ve ze tõ je, az if jú ság ré szé rõl Du dás
La jos köz sé gi ter me lé si fe le lõs és Kecs -
ke mé ti Ferencné, az MNDSZ meg -
bizottja ak tí va ér te kez le ten ar ról be -
szél get tek: Algyõközség ho gyan tud -
ná a leg na gyobb si ker rel ki ven ni ré -
szét az õszi mun ká la tok ból.

A ter mény be gyûj tés te rén ed dig
is ki vá ló ered mé nye ket ér tek el, A
ke nyér ga bo nát 224, a ta kar mány ga -
bo nát 103 szá za lék ban gyûj töt ték be.
Az Al kot mány ün ne pén ben sõ sé ges
ün nep lés kö zött vet ték át ju tal mul a
DÉFOSZ me gye köz pont és a
SZÖVOSZ ván dor zász ló ját. Üllei
Ko vács Jó zsef a ván dor zász ló át vé te le -
kor ün ne pé lyes fo ga dal mat tett:
’Eddigi ered mé nye in ket fo koz zuk,
az õszi mun ká la tok ban még na gyobb
si ke re ket érünk el’. (…)

In dít sa meg Algyõ a ver senyt a me -
gye köz sé gei kö zött. Foly tas suk a ter -
mény be gyûj tés ben meg kez dett ver -
senyt Tá pé dol go zó pa raszt ja i val
(…)”

*
Ked ves Ol va sónk! Az al gyõi múl tat
idé zõ 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.; !

Múlt-kor: fa lu tör té net az új ság ol da la kon
1950: Algyõ és Tá pé mun ka ver se nye

FÖLD MÉ RÉS!
meg osz tá sok, te lek ha tár ki tû zé sek,
épü let fel tün te tés,
szol gal mi jog be jegy zés,
mû ve lé si ág vál to zás,

Elérhetõségünk:
sze mé lye sen: Sze ged, Pál u. 8/a (egyez te tett idõ -
pont ban!)
te le fon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
ema il: infogeo@vnet.hu   
le vél cím: INFOGEO Föld mé rõ Iro da, 6724 Sze -
ged, Pál u. 8/a

DR. FE KE TE MÁR TA
ra dio ló gus fõ or vos
ma gán ren de lé se

ULT RA HANG DI AG NOSZ TI KA A BEL VÁ ROS BAN
SZE GED, TÖ RÖK U. 3. (A TÜ DÕ GON DO ZÓ BAN)

Ha si szervek,(máj, epe hó lyag, hasnyálmirígy, ve sék, lép, aor ta be teg sé gei) 
kis me den cei szer vek, (víz hó lyag, prostata, méh, pe te fész kek), 
pajzsmirígy,(göbök, cysták, gyul la dás, mû tét utá ni el len õr zés)

nya ki erek (me sze se dés), és az áram lá si vizsgálat(szûkületek megitélése)
Nyálmirígyek(gyulladás, nyál kõ)

nyi rok cso mó (na gyob bo dás, szer ke zet meg íté lé se) fõ ként a nya kon, hón alj ban,
lá gyék ban)

lágy ré szek (cysták, duz za na tok, vér öm leny, zsír cso mók, stb)
vég ta gi erek áram lá si vizs gá la ta, ér szû kü let megitélése.

Vállízület(izomszakadás, folyadékgyülem, ín sza lag egyes be teg sé gei, ízü le ti
me sze se dés)

Térdízület(kóros fo lya dék, cysta, ízü le ti tok ban gyul la dás)

RENDELÉSI IDÕ: SZERDA 8-10-IG, ILLETVE

EGYÉNI IGÉNYEK SZERINT MÁS IDÕPONTBAN IS.
BEJELENTKEZÉS: 70-317-9653 

FÁ ZIK? MEG UN TA A TE LET? 
VE SZÍ TETT A NYÁ RI BAR NA SÁG BÓL?

NE UTAZ ZON ME LE GEBB ÉG HAJ LAT RA! VE GYE

IGÉNY BE A BOR BÁ LA FÜR DÕ SZOL GÁL TA TÁ SÁT!
ÁL LÓ SZO LÁ RI U MUNK BAN

PER CEK ALATT LE BAR NUL HAT! ÉRD.: 517-520.
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Hungarikumokról és algyõikumokról – négy té tel ben
A ha gyo mány kap csol ja egy be a
múl tat a jö võ vel. Az Al gyõi Hír -
mon dó ar ra kí ván csi, hogy itt mi
a hungarikum, a he lyi ér ték je -
len tõ sé ge, a ha gyo mány ápo lás ér -
tel me.

SÜ LI TI BOR, AZ AL GYÕI HA -
GYO MÁNY ÕR ZÕ CI TE RA ZE -
NE KAR VE ZE TÕ JE:
– Min den ki csak elõ re néz ma nap -
ság, nem te kin te nek vis  sza. A fi a -
ta lok nem is me rik és nem is tisz -

te lik a ha gyo má nyo kat, az em be -
ri ös  sze tar to zás él mé nyét, az idõ -
sek irán ti tisz te le tet, az egy sze rû -
sé gé ben nagy sze rû, szív me len ge -
tõ sze re tet ben rej lõ erõt. Olyan
ez, mint a mai ze ne, mely ben dal -
lam nincs, csak rit mus. Ilyen ha -
tá sok ér vé nye sül nek, a mai gye -
re kek szin te szé gyel lik, ha tet szik
ne kik a nép ze ne, a ci te ra szó. A
hungarikum pár éve lett di va tos:
se gít a he lyi ér té kek meg ne ve zé -
sé ben is. Ilyen ha gyo má nyos ér ték
Algyõn pél dá ul a ha lá szat, a nép -
ze ne, a kas-kö tés. Eze ket az õsi
szép sé ge ket azon ban a fi a ta lok kö -
zül ke ve sen mû ve lik. Még az Eu -
ró pai Unió is a foly ta tás el len van,
mi kor a fo lya mi ha lá sza tot meg
akar ja til ta ni. De az idõ mú lá sa se
ked vez: pél dá ul mi még tud tuk, de
a mai gye re kek nem is hal lot ták,
mi az a ves  szõ hú zás. Nincs, aki el -
mond ja, hi szen egye dül Ja ni bá -
csi fog lal ko zik még kas-kö tés sel. A
né pi hang szert, a ci te rát meg so -
kan csak egy da rab fá nak lát ják,
nem ér tik, mit ke res nek azon a
szö gek és dró tok, nem érez ték
még meg az együtt ze né lés örö -
mét. Mit le het ten ni? Fel szí nen
tar ta ni, ami hely ben a múlt ban is
ér ték volt. Eb ben se gít het pél dá -

ul az is ko la, ahol a gye re kek meg -
ta pasz tal hat ják: nem min den a
szá mí tó gép, a kö rü löt tünk lé võ vi -
lág ról a szá mí tó gé pes já té kok nál
sok kal töb bet mond el a nép me -
se vagy a nép ze ne, mert em be ri
dol gok ról szól. 

IVÁN ZSU ZSAN NA, AZ AL -
GYÕI ÁL TA LÁ NOS IS KO LA
IGAZ GA TÓ JA:
– A fenn tart ha tó ság alap kri té ri u -
ma az ökoiskolának, ami egyik jel -
leg ze tes sé günk. Leg utób bi té ma -
he tünk nek kö zép pont já ban a ha -
gyo mány õr zés állt. Nagy si kert
ara tott a gye re kek kö ré ben a ha -
lá szat, és a szõ nyeg szö vés mes ter -
sé ge egy aránt. Szí ve sen ki pró bál -
ták a szö vést, de az ön kén tes ség
nap ján a ci te rá zást is. A ku ta tó -
mun kát na gyon él ve zik a di á kok:
a he lyi épí té sze ti ha gyo má nyok kal
fog lal koz va fel fe dez ték a nap su -
ga ras orom dísz és a ter mé sze ti
kör nye zet kap cso la tát. Ugyan is az
õsi al gyõi mes ter sé gek meg is me -
ré se mel lett ná lunk a kör nye zet
ér té ke i re is súly he lye zõ dik. Per -
sze ez oda-vis  sza is mû kö dik: a Ti -
sza-par ti tan ös vé nyen a táj és az
élõ vi lág szép sé gei mel lett uta lunk
pél dá ul a gá ta kat épí tõ ku bi ku -
sok ra. Fon tos nak tart juk, hogy a
he lyi mú ze um nak szá mí tó, a lát -
ni va ló kat fo lya ma to san bõ ví tõ táj -
ház ba min den tan év ben min den
di á kot el vi gyünk. A he lyi ér té kek -
rõl sok szor szó esik a tan órá kon.
De azon kí vül is sok a le he tõ ség
az al gyõi ha gyo má nyok meg is me -

ré sé re, pél dá ul a ci vil szer ve ze tek -
ben. Élénk éle tet él nek a ci vi lek,
leg ak tí vabb nak a Mû vész Kört és
a Nyug dí jas klu bot lá tom. Ez a kö -

zös sé gi élet más te le pü lé se ken
ugyan úgy nem jel lem zõ, mint a
he lyi al ko tók buz dí tá sa, tá mo ga -
tá sa. Pá lyá za ti mun kánk nyo mán
sze mé lye sen is meg ta pasz tal tuk:
a ha gyo mány ból épít ke zik a je len
– Spa nyol or szág tól Auszt ri á ig.

HERCZEG JÓ ZSEF ÖN KOR -
MÁNY ZA TI KÉP VI SE LÕ:
– Az egye dül ránk, ma gya rok ra
jel lem zõ tárgy vagy ízvilág, ez a
hungarikum. Mint pél dá ul a He -
ren di por ce lán, vagy a Pick-
szalámi. A hungarikum al gyõi vál -
to za ta: a ha lász lé, a ku ko ri ca da rá -
val pa ní ro zott sült hal. El fe lej tõ -
dött, pe dig al gyõi jel leg ze tes ség
az au gusz tu si for ró ság ban 2–3 as  -
szony több na pi mun ká já val a té -
li hó na pok ra elõ re ké szí tett szá raz -
tész tát: a lúd gé ge-tész tá tól kezd -
ve a rom busz-ala kú zab sze men át
a tar ho nyá ig. A lekvárfõzés ugyan -
csak as  szo nyi mun ka: nyá ron a
sár ga ba rack, õs  szel a szil va adott
fel ada tot, majd té len a kif li ket, le -
pé nye ket íze sí tet ték a fi nom ság gal,
mert cuk rász sü te mény csak a 60-
as évek tõl lett itt di vat. Méz ter -
me lõ akadt 6–8 is a fa lu ban: az
akác méz tõl kezd ve a ve gyes vi rá -
gig kí nál ta por té ká ját. A sa va nyí -
tás se ma radt el: pél dá ul vér al má -
ból is ké szí tet tek té li re. Az as  szo -
nyok is me re tek vagy 4–10 fé le ka -
la post a szeg fû gom bá tól a szi ki
csi per ké ig, az egyi ket fõ étel nek,
a má si kat íze sí té sül hasz nál ták. A
tö köt is vál to za to san ké szí tet ték el
és tá lal ták az as  szo nyok. A fér fi ak -
ra a pá lin ka fõ zés ma radt. A pá lin -
ka vé det té nyil vá ní tá sa óta Algyõn
szin te presz tízs kér dés sé vált, hogy
min den ház nak le gyen sa ját fõ ze -
tû pá lin ká ja. A nép sze rû sí tés hez a
pár la tok he lyi ver se nye is hoz zá -
já rult. Ezért ja vas lom, hogy szer -
vez ze nek sü tõ-fõ zõ tan fo lya mot,
ahol a nyug dí jas klub tag jai át ad -
nák a fi a ta lab bak nak a ré gi ét kek
re cept jét és el ké szí té sé nek tit ka it.

GÁLNÉ NAGY IL DI KÓ: SZÕ -
NYEG SZÖ VÕ NÉP MÛ VÉSZ:
– Kéz mû ves ter mék ben gon dol -
ko dom, mert a ka ma rai pá lyá za -
ton a mi nap mi nõ sí tet ték egy
újabb kol lek ci ó mat Ma gyar Kéz -
mû ves Re mek-díj ban. A
hungarikum olyan tárgy, ami a
múl tunk ból, ha gyo má nya ink ból
táp lál ko zó, egye di da rab. A ti szai
ha lá sza tot, a ves  szõ fo nást szok ták
al gyõi hungarikumként em le get -
ni. De saj nos a szép ha gyo má nyú

vesz  szõ fo nás nak Sza bó Ja ni bá csi
az egyet len mû ve lõ je. Rá adá sul e
té ren nem lá tom az egye di vo nást.
Nem at tól „al gyõi” ugyan is mond -
juk a har csa pap ri kás, hogy eb ben
a fa lu ban fõ zik. Hoz zá kell ten ni
va la mi pluszt a he lyi ér ték hez –
az étel hez az egye di fû sze re zést, a
nép mû vész nek a stí lu sát. Mint
Rátkai Sa nyi bá csi a pa pu csa i hoz
azt az egye di sé get, ami csak is az
õ kéz mû ves ter mé ke it jel lem zi. A
ma gyar kul tú rá ból nõ ki, de a he -
lyi jel leg ze tes sé gek te szik egye di -
vé a re me ke ket, a hungariku -
mokat. Ezért fon tos a ha gyo má -
nyok fel tá rá sa, meg is me ré se és
meg is mer te té se. E célt szol gál ja
Algyõn a Mû vész Kör, a kéz mû ves
fog lal ko zá sok, az al ko tó tá bo rok.
Az én mû he lyem nyit va, sze ret -
nék ta nít vá nyo kat. Úgy re mé lem,
má ra ki ala kult az egye di stí lu som.
Va la hogy így kez dõ dött min den
fa lu ban: más és más volt az el vá -
rás, az al kal ma zott min ták kö zül
az egyi ket el ve tet te, a má si kat kö -
vet he tõ szo kás sá fo gad ta el a kö -
zös ség, s ez zel meg te rem tõ dött a
ha gyo mány. A. H.

Mi a hungarikum? A hunga -
rikum kü lön le ges, egye di, jel -
leg ze tes, csak Ma gyar or szág ra
jel lem zõ do log, amely le het egy
ma gyar mû, ma gyar ter mék, õs -
ho nos ál la tok, kul tu rá lis té nye -
zõk, de a jel zõt ese ten ként al kal -
maz zák tár sa dal mi vagy köz éle -
ti je len sé gek re is – ír ja az
internetes sza bad le xi kon. A
hungarikumok cso port já ba tar -
toz nak élel mi sze rek, gyógy ha tá -
sú sze rek, ma gyar nép me sék,
nép raj zi és ze nei jel leg ze tes sé -
gek, kéz mû ves ség, mú ze u mok,
de táj egy sé gek is Lé te zik a
Hungaricum Klub, me lyet négy
vál la lat – a He ren di Por ce lán -
ma nu fak tú ra Rt., a Pick Sze ged
Rt., a To kaj Ke res ke dõ ház Rt.
és a Zwack Unicum Rt. – ala -
pí tott 2000-ben. Az elõ ke lõ klub
ala pí tó i nak szán dé ka sze rint
csak olyan ter mé ket vesz nek fel
tag ja ik kö zé, mely jel leg ze te sen
ma gyar, nem zet kö zi leg is mert,
ke re sett és tud ják is ró la, hogy
hon nan szár ma zik. Az ere de ti
ter mé kek kö re 2003-ban bõ vült
elõ ször a ha la si csip ké vel, majd
2006-ban, a Pe tõ And rás pro -
fes  szor kon duk tív ne ve lé si rend -
sze ré vel.
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A Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé -
si, Pe da gó gi ai és Sport in téz mény
ÁMK és a Csong rád Me gyei Ön kor -
mány zat, kar ölt ve, részt vett a „He -
lyi ér té kek, hungarikumok” cí mû
nagy sza bá sú or szá gos kez de mé nye -
zés ben. A sze ge di kis tér ség kon fe -
ren ci á ját az ÁMK és Csong rád Me -
gyei Ön kor mány za ta szer ve zé sé -
ben ja nu ár 19-tõl ren dez ték meg a
sze ge di me gye há zán. A kon fe ren -
cia kí sé rõ ren dez vé nye a há rom na -
pos ki ál lí tás és be mu ta tó volt, ahol
a sze ge di kis tér ség õsi szak má i nak
ma élõ je les mes te rei mu tat ták meg,
ho gyan ké szül pél dá ul a sze ge di
pa pucs, a tápai gyé kény tár gyak, az
al gyõi ha lász há ló. Sze ged mel lett
be mu tat ko zott: Algyõ, Deszk,
Domaszék, Kübekháza, Tiszasziget,
Röszke, Sándorfalva, Zsombó és
Tá pé. 

Az ün ne pé lyes meg nyi tó ke re té -
ben dél-al föl di da lo kat hall ha tott,
tán co kat lát ha tott a kö zön ség. A je -
len lé võ ket Ma gyar An na, a Csong rád
Me gyei Köz gyû lés el nö ke kö szön töt -
te. A szak mai elõ adá so kon dr. Sza bó
Gá bor egye te mi ta nár, az MTA le ve -

le zõ tag ja, dr. Zakar Pé ter, a Csong -
rád Me gyei Köz gyû lés al el nö ke, dr.
Kiss-Rigó Lász ló Sze ged-Csa ná di me -
gyés püs pök, So mo gyi György, a Fû -
szer pap ri ka Kutató-Fejlesztõ Kft. kép -
vi se lõ je és Ba logh Lász ló,az MTV Köz -
ala pít vány el nök-he lyet te se szólt a
he lyi ér té kek fon tos sá gá ról, gaz da -
sá gi és in no vá ci ós le he tõ sé ge i rõl, va -
la mint a mé di á ban be töl tött sze re -
pük rõl.

Algyõ ös  sze sen 8 ki ál lí tá si stan -
don mu tat hat ta be he lyi ér té ke it.
Ba kó Ti bor ikon fes tõ, Belovai Józsefné
csu hé-, gyé kény szö võ, Bereczné Láz -
ár Nó ra hí mes to jás-fes tõ né pi ipar -
mû vész, Gálné Nagy Il di kó szö võ né -
pi ipar mû vész, Gonda Károlyné hím -
zõ, gyevi ha lász esz kö zök az al gyõi
táj ház gyûj te mé nyi anya gá ból, Hat -
va ni Már ta Ág nes vertcsipke - ké szí -
tõ, Herczeg Sándorné hím zõ, Nyá ri
Jó zsef fa fa ra gó, Oláh Er nõ fa fa ra gó,
ikon fes tõ, Oláh Ernõné hím zõ, Sza -
bó Já nos ko sár fo nó, Tóth Gyu la ká dár -
mes ter mun ká it lát hat ta a kö zön -
ség.

Õsi ha lász te le pü lés ként be mu tat -
koz va gyevi ha lász há lót kö tött Belovai

Mi hály, fa tek nõ ben, zöld ség ágyon tá -
lalt fris sen sült fok hagy más hal te per -
tõt Barta Lász ló, az Al gyõi Ha lász csár -
da tu laj do no sa, méz- és mé zes sü te -
mény kós to ló val mu tat ko zott be Gyõrfi
Lász ló mé hész, míg kecs ke tej és sajt
kós to ló val ked ves ke dett ven dé ge i nek
Far kas Im re. Iga zi kü lön le ges ség volt,
hogy az Al gyõi Nyug dí jas klub as  szo -
nyai és tag jai se gít sé gé vel Kneip Ferencné
Ma ri ka, Sü li Istvánné Pi ros ka és Vidács
Jánosné Ibo lya a táj ház ke men cé jé ben,
Herczeg Jó zsefse gít sé gé vel ki sü tött gyevi
sü te mé nyek kel kí nál ta a nagy szá mú
ér dek lõ dõt. Gyor san el fo gyott a
krumlis kõt tes po gá csa, a cuk ro zott
fo nott ka lács és a há zi szil va lek vá ros
haj to ga tott kif li, mely re dr. Pi ri Jó zsef
5 fé le pá lin ká já ból kós tol hat tak és koc -
cint hat tak a meg hí vott szak em be rek
és ven dé gek. 

A tu risz ti kai stan don Algyõ ide gen -
for gal mi ér de kes sé ge it, lát ni va ló it mu -
tat tuk be: a tu risz ti kai ki ad vány okon,
zseb tér ké pe ken, hely tör té ne ti ki ad -
vány okon és köny ve ken túl be mu tat -
ko zott szó ró anya ga i val a ró mai ka to -
li kus Szent An na-temp lom, a
Montessori-pedagógiát gya kor ló Szi -

vár vány Óvo da, az ökosuli: Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la, a Fa lu ház, Könyv tár és
Táj ház in téz mé nye, de meg is mer tet -
te szol gál ta tá sa it a GYERVITUR Kft
és a Bor bá la Für dõ is. 

Az al gyõ i ek kel or szá gos és he lyi mé -
di u mok is in ter jút ké szí tet tek, így a
Ma gyar Rá dió, a Du na Te le ví zió, a
Füg get len Hír ügy nök ség, a
Délmagyarország, a Rádió88 (Sze -
ged), a Rádió7, (Hód me zõ vá sár hely),
a webradió is. 

Ez úton sze ret nénk kü lön kö szö ne -
tet mon da ni Szé kely An ná nak,a Csong -
rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si, Pe da gó -
gi ai és Sport in téz mény ÁMK (Sze ged)
in téz mény egy ség-ve ze tõ jé nek és kol -
lé ga nõ i nek, hogy a sze ge di kis tér ség
hungarikumai kö zött Algyõ is be mu -
tat hat ta he lyi ér té ke it. 

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
min den ki ál lí tó nak, se gí tõ nek és mé -
dia part ner nek a si ke res együtt mû kö -
dé sért. Re mél jük, fel kel tet tük a ven -
dé gek ér dek lõ dõ sét és a nagy köz ség
meg tart va he lyi ér té ke it büsz kén mu -
tat hat ja fel azo kat a jö võ ben is!

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

Al gyõi si ker a sze ge di hungarikum kon fe ren ci án
Büsz ke le het he lyi ér té ke i re a nagy köz ség 

Ked ves Õsgyevi Ba rá tom!
Öröm mel ér te sí te lek, hogy az ese -
dé kes ÖBK ve ze tõ ség vá lasz tás elõ -
ké szí té se meg tör tént.

A ve ze tõ ség év zá ró ülé sén meg -
tár gyal ta és el fo gad ta a vá lasz tó
köz gyû lés idõ pont ját, he lyét és an -
nak na pi ren di pont ja it.

A vá lasz tás idõ pont ja: 2010.
már ci us 13-án (szom ba ton) dél -
elõtt 10 óra.

A vá lasz tás he lye: fa lu ház, Algyõ
Bú vár ut ca 2. szám.

– Na pi ren di pon tok:
– El nö ki be szá mo ló
– Alap sza bály mó do sí tás
– Az el nök és a ré gi ve ze tõ ség

le mon dá sa
– A Je lö lõ Bi zott ság elõ ter jesz -

té se az új ve ze tõ ség tag ja i ra (rö -
vid na ci o ná lé is mer te té se)

– A Man dá tum vizs gá ló Bi zott -
ság el nö ké nek is mer te tõ je a sza -
va zás mód já ról, me ne té rõl, ér vé -
nyes sé ge vo nat ko zá sá ban.

– Tit kos sza va zás! Szám lá lás.
– Az új ered mény be je len té se!
– Az új el nök szék fog la ló be szé de 
Kö zös ebéd kb.: 13–14 óra kö zött.
Egyéb fon tos tud ni va lók!
– A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes -

sé ge (a tag ság 50%-a + 1 fõ)
– Ha tá ro zat ké pes ség hi á nyá ban

(15 perc után) a meg je len tek tel -
jes lét szá ma.

Karsai Lász ló
ÖBK el nök

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

ben is szí ve sen fo gad ja és ké ri fel -
aján lá su kat, tá mo ga tá su kat. 

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

Adó szá munk: 18469927-1-06

Moravszky Éva
a Gyevi Art

Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke
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Vi zes di ák olim pia
Ja nu ár 11-én ren dez ték meg a
Csong rád Me gyei Di ák olim pi át a
Hód me zõ vá sár he lyi Gyar ma ti De -
zsõ Sport uszo dá ban. Az Al gyõi Ál -
ta lá nos Is ko la ta nu lói szép ered mé -
nye ket ér ték el.

Az 50 mé te res gyors úszás ban X.
he lye zett lett Vidács Bi an ka 2.a, X.
lett Szalontai Bo tond 2.a osz tá lyos ta -
nu ló; az 50m-es hát úszás ban IX.

he lye zést ért el Vidács Bi an ka 2.a és
VIII. lett Szalontai Bo tond 2.a osz tá -
lyos ta nu ló; az 50 m-es mell úszás -
ban XII. lett Gá bor Zsó fia 3. osz tá -
lyos, VIII. he lye zett lett Karasz Ben -
ce 1.b osz tá lyos ta nu ló.

Az 50 mé te res gyors úszás ban XI.
he lye zést ért el Por tö rõ Dorina 4.a
és IX. lett Bozóki Ri chárd 5.a osz tá -
lyos ta nu ló; az 50m-es hát úszás ban
VII. lett Por tö rõ Dorina 4.a és VII. he -
lye zést ért el Bodó Já nos 4.a osz tá -
lyos ta nu ló; az 50m-es mell úszás -
ban VIII. he lye zett lett Szaniszló Var -
ga Er zsé bet 4.b és VIII. lett Ró zsa Alex
3. osz tá lyos ta nu ló; a 4x50m-es
gyors vál tó ban is ko lánk fiú csa pa ta a

VII. he lyet sze rez te meg, a csa pat
tag jai: Bodó Já nos, Ró zsa Alex, Bozóki
Ri chárd és Demecs Bá lint.

A 100m-es gyors úszás ban VI. he -
lye zést ért el Ró zsa Eve lin 6. osz tá -
lyos és VII. lett Szvetnyik Mar tin 5.a
osz tá lyos ta nu ló; a 100m-es hát -
úszás ban VI. lett Ró zsa Eve lin 6. osz -
tá lyos ta nu ló; az 50m-es mell úszás -
ban VII. lett Sze ke res Dzsenifer 6. osz -

tá lyos és VI. he lye zést ért el Gyõrfi
Dá vid 7.a osz tá lyos ta nu ló; a 4x50m-
es gyors vál tó ban is ko lánk lány csa -
pa ta a III. he lyen vég zett, a csa pat
tag jai: Sze ke res Dzsenifer, Dé nes Dorina,
Ró zsa Eve lin és Bús Haj nal ka.

A 100m-es gyors úszás ban IX. he -
lye zett lett Mesterházy Nó ra 7.b és V.
lett Szalontai Ben ce 8.b osz tá lyos ta -
nu ló; a 100m-es mell úszás ban VIII.
lett Bí bor Vik tó ria 8.a és VII. he lye zést
ért el Sa mu Ist ván 8.a osz tá lyos ta nu -
ló; a 100m-es hát úszás ban V. he lye -
zett lett Ko vács Ro land 8.a osz tá lyos
ta nu ló; a 4x50m-es gyors vál tó ban is -
ko lán lány csa pa ta az V. he lyen vég -
zett, a csa pat tag jai: Mesterházy Nó -
ra, Kõ mû ves Ma ri ann, Bé ké si Krisz -
ti na és Bí bor Vik tó ria; a fiú csa pa ta
a IV. he lye zett lett, a csa pat tag jai:
Sa mu Ist ván, Szalontai Ben ce, Temkó
Ben ce és Ko vács Ro land.

A 100 mé te res hát úszás ban I. he -
lye zett lett Gyõrfi Dá vid 7.a osz tá lyos
ta nu ló, aki ez zel az ered mé nyé vel
be ju tott az or szá gos dön tõ be!

Fel ké szí tõ ta ná rok: Var ga Ág nes,
Magosi Krisz ti na, Ficsór Bar na bás,
Zsura Zol tán, Ret kes Zsolt.

Úszó egye sü let ala kult Algyõn
Ma gyar or szá gon saj ná la tos szak -
mai ten den cia a sport egye sü le tek
szá má nak csök ke né se, a fi a ta lok
el for du lá sa az egész sé ges élet mód -
tól. Ép pen ezért is ki ma gas ló ered -
mény, hogy 2009. no vem ber 16-
ai köz gyû lé sén kö zel 30 fõ ala pí -
tó tag gal meg ala kult Csong rád
Me gye hi va ta lo san be jegy zett ötö -
dik, Algyõ el sõ úszó egye sü le te:
Al gyõi Köz hasz nú Úszó Egye sü let
né ven 5 ta gú el nök ség gel, 3 ta gú
fel ügye lõ bi zott ság. Egye sü le ti el -
nök nek Zsura Zol tánt vá lasz tot ták. 

Mint azt a für dõ ve ze tõ tõl és
Magosi Krisz ti na edzõ, úszás ok ta -
tó tól meg tud tuk, a Bor bá la Für -
dõ ben meg ala kult és mû kö dõ
sport egye sü let je len leg a bí ró sá gi
be jegy zés re vár, de már a ta va lyi
évé tõl szá mos sport si kert tud hat
ma gá é nak. 

Fõ cél ja a gyer me kek egész sé ges
élet mód ra ne ve lé se és a több éve
tar tó ko moly szak mai mun ká nak
kö szön he tõ en egy ver seny ké pes
úszó csa pat ös  sze ál lí tá sa, fo lya ma -
tos fel ké szí té se, ver se nyez te té se.
Ter ve ik kö zött sze re pel, hogy a
Ma gyar Úszó szö vet ség égi sze alatt
mi nél több sport ren dez vé nyen,
úszó ver se nyen a fi a ta lok kö ré ben
is nép sze rû sít sék az egyik leg egész -
sé ge sebb sport ágat. A há rom éve
tar tó edzés te vé keny ség si ke rei már
most iga zo lód nak: a Magosi Krisz -
ti na, Zsura Bri git ta, Zsura Zol tán
edzõ gár da he ti hat al ka lom mal
20-25 fi a tal nak tart edzést a Bor -
bá lá ban. Az óvo dá sok tól a 14 éves
kor osz tá lyig az egye sü le ti úszók
már szá mos si ker rel tér het tek ha -
za: ta valy no vem ber 21-én a Szar -
va si Õszi Rö vid pá lyás Úszó ver se -
nyen 50 mé ter mel len Tóth-Kása
Ben ce a 3. he lyen vég zett, Por tö rõ

Dorina 50 mé ter mel len má so dik
lett, míg Ró zsa Eve lin 50 mé ter
gyor son és mel len a má so dik, 50
mé ter há ton az elõ ke lõ el sõ he lyet
hoz ta el! Hód me zõ vá sár he lyen a
Gyar ma ti De zsõ Sport uszo dá ban
idén ja nu ár 11-én ren dez ték meg
a Di ák olim pia – Úszás Csong rád
me gyei dön tõ jét. Itt az al gyõi 4X50
mé te res gyors vál tó ban: Ró zsa Eve -
lin – Sze ke res Dzsenifer - Dé nes Dorina
– Bús Haj nal ka a re mek bronz zal,
míg 100 mé ter há ton a ki emel ke -
dõ tel je sít mén  nyel Gyõrfi Dá vid
aran  nyal tér he tett ha za. 

Az idei esz ten dõ is szá mos ter -
vet és ver seny ki hí vást tar to gat: a
kö zel 8-10 tér sé gi úszó ver se nyen
túl he lyi meg mé ret te té se ket is szer -
vez az egye sü let Algyõn a kis tér -
sé gi (Sze ged, Szen tes, Hód me zõ -
vá sár hely, Ma kó, Csong rád) ven -
dég egye sü le tek be vo ná sá val. 

Je len leg a gyer me kek fel ké szí -
té se, szpon zo rok és tá mo ga tók
meg szó lí tá sa zaj lik. Aki ked vet érez,
vagy leg alább két úszás faj tát is mer,
bát ran je lent kez het az al gyõi úszó -
egye sü let be. Szá mos fel nõtt és pár -
to ló tag is szí ve sen je lent kez ne, ré -
szük re a szer ve zõk sze ni or kor cso -
por tos szak osz tályt, ill. pár to ló tag -
sá gi vi szonyt ala kí ta nak ki, aho vá
min den, a sport ágat sze re tõ és tisz -
te lõ, az úszást ked ve lõ ér dek lõ dõt
sze re tet tel vár nak. 

A Bor bá la Für dõ egyéb szol gál -
ta tá sa i val is vár ja ven dé ge it: a gyer -
mek- és fel nõtt úszás ok ta tás ról,
ba ba úszás ról, aquafittnesszrõl,
ovis- és gyógyúszásról bõ vebb fel -
vi lá go sí tást kér het nek az aláb bi
el ér he tõ sé ge ken: Bor bá la Für dõ,
T.: 62/517-520.

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

A 4. for du ló ered mé nyei:
Ti sza-par ti Sakk is ko la –
Mórahalom: 2.5–2.5
Dr. Kár pá ti Zol tán – Mol nár Je nõ:
1 – 0
Tésik Pé ter – Tumbász Pé ter 1–0
Tubak Dá ni el – An tal Mi hály 0–1
Tésik Lász ló – Kois Já nos 0.5–0.5
Dá vid Le ven te – Új há zi Ádám 0–1

Szatymaz – Üllés 1.5–3.5,
Filep – Nagy Z. 0 :1,
Tóth S. – Papp Z. 0:1,
Jurasits M. – Heinz S. 1:0,
Vajsenbek P. – Gá bor G. 0.5–0.5,
Dr. Csikos Cs. – Rácz G. 0:1
Sza bad na pos: Algyõ

5. for du ló ered mé nye:
Üllés–Tisza-parti Sakk is ko la: 4–1
Nagy Zol tán – Mikó Va lér: 0–1
Papp Zol tán – Tésik Pé ter 1–0
Ba logh Fe renc – Szilassi Ábel 1–0
Csat or dai De zsõ – Tésik Lász ló 1–0
Gá bor Gé za – Tö rök Má té 1–0.
Az Algyö – Szatymaz mér kõ zés el -
ma radt.
Sza bad na pos csa pat: Mórahalom.

6. for du ló mér kõ zé sei ( 2010. 02.
14. )
Ti sza-par ti Sakk is ko la – Algyõ
Üllés – Mórahalom
Sza bad na pos csa pat: Szatymaz.
Dr. Gonda Já nos

Csong rád Me gyei Sakk baj nok ság

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

(február 28-én) dél után 3 óra kor az al gyõi ka to li kus temp lom ban.
Papp Lász lóre for má tus lel kész

„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, 
a holnap majd gondoskodik magáról.
A mának elég a maga baja.”  Mt(6:34)
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Az el múlt idõ szak ban Algyõn és más
te le pü lé sen is elõ for dult, hogy az el -
kö ve tõk hi va ta los sze mély nek – víz -
mû ve sek, áram szol gál ta tó - ki ad va
ma gu kat pró bál tak meg be jut ni az
in gat lan ba és mi u tán ott bent vol -
tak, ak kor a sér tett fi gyel mét el te rel -
ve tu laj do ní tot ták el az ér té ke i ket. Az
ál szol gál ta tók fõ ként túl fi ze tés re hi -
vat koz va jut nak be az in gat lan ba és
el mon dá suk sze rint a ná luk lé võ na -
gyobb össze gû kész pénz fel vál tá sa
ese tén tud ják ki fi zet ni a szol gál ta -
tó tól vis  sza já ró ös  sze get. 

Ide gen sze mé lye ket ne en ged -
jünk be az in gat lan ba és aki hi va -
ta los sze mély nek ad ja ki ma gát,
azt szó lít suk fel, hogy iga zol ja azo -
nos sá gát!

Is mét meg je lent a csa lá sok kö -
zött olyan eset, ami kor te le fon
hasz ná ló ját ar ról ér te sí tik, hogy a
na gyobb õs sze gû kész pénzt nyert
egy te le fon kár tyás sor so lá son, vi -
szont a nye re mény fel vé te le csak
ak kor le het sé ges, ha egy na gyobb
ös  sze gû fel töl tõ kár tyát vá sá rol -

nak és an nak szá mát be dik tál ják.
Mi u tán ez meg tör tént a nye re -
mény so ha nem ér ke zik meg. Saj -
nos en nek a trükk nek a nye re -
mény mi att olyan sze mé lyek is be -
dõl nek, akik nek elõ fi ze té ses te le -
fon ja van. 

Az in gat lan ja ik nyí lás zá ró it, va -
la mint a jár mû ve ik aj ta ja it min -
den al ka lom mal zár ják, hogy meg -
elõz hes sük a bûn cse lek mé nyek el -
kö ve té sét! Az ud var ban, ga rázs -
ban par ko ló jár mû ve ket is zár ják
be. 

A ke rék pár lo pá sok meg elõ zé se
ér de ké ben a ke rék párt hasz ná ló
sze mély a par ko lást kö ve tõ en min -
den al ka lom mal zár ja le ke rék -
pár ját le he tõ leg sta bil, föld höz
rög zí tett tárgy hoz ak kor is, ha csak
rö vid ide ig hagy ja õri zet le nül!

Az eset le ges csa lá sok meg elõ -
zé se ér de ké ben fo ko zott fi gyel met
for dít sa nak a tû zi fa vá sár lá sa kor
ar ra, hogy az elõ re meg be szélt
men  nyi sé gû és mi nõ sé gû tû zi fa
ke rül le szál lí tás ra! 

Óva kod junk az ide ge nek tõl!
Az utób bi idõ ben saj ná la tos mó -
don el sza po ro dó ban van nak
Csong rád me gye te rü le tén is a trük -
kös lo pá sok, a trük kös mó don el -
kö ve tett csa lá sok. A té li idõ já rás
még ja vá ban tart, így sze ret nénk fel -
hív ni a tû zi fá val kap cso lat ban el kö -
ve tett jog sér té sek re a fi gyel met. 

Az el múlt idõ szak ban a me gye
te rü le tén meg sza po rod tak azok a
bûn cse lek mé nyek, ame lyek nek sér -
tet tei olyan sze mé lyek, akik nek a
te rü le tet já ró ide ge nek ked ve zõ árú
tü zel ni va ló fát kí nál nak el adás ra.
Kér jük a la kos sá got, fõ ként az idõ -
sebb em be re ket, il let ve csa lád tag -
ja i kat, hogy fenn tar tás sal fo gad ják
az olyan sze mé lye ket, akik akár hi -
va ta los jel leg gel, vagy va la mi lyen
más mó don sze ret nék se gít sé gü ket
kér ni, át lép ni la ká suk, ud va ruk, há -
zuk kü szö bét. Nem rit ka, hogy a
há za lók úgy pró bál nak a la kos ság
bi zal má ba fér kõz ni, hogy va la me -
lyik hi va tal (pl. ön kor mány zat) dol -
go zó já nak ad ják ki ma gu kat, mond -
ván, hogy a hi va tal biz to sít ked ve -
zõ fel té te lek kel té li re va ló fát a la -
kos ság nak. Azon ban ne fe lejt sük,
min den eset ben cél juk a meg té -
vesz tés, a ki sze melt ál do zat meg -
ká ro sí tá sa! Mód sze rük is több nyi -
re ti pi zál ha tó: igen ked ve zõ áron
meg hir de tett je len tõ sebb men  nyi -
sé gû árú val je len nek meg. Meg -
egye zés ese tén a kí nált men  nyi ség -
nél azon ban lé nye ge sen ke ve seb -
bet szál lí ta nak, ön te nek le az ud var -
ra. Sok eset ben a ve võ csak ké sõbb
szem be sül a csa lás sal, mert el sõ rá -
né zés re nem ál la pít ha tó meg a meg -
egye zett és az át adott men  nyi ség
kö zöt ti el té rés. A hi te les ség ked vé -
ért a csa lók te le fon szá mot, cí met,
ne vet ad hat nak meg, azon ban ezek
min den eset ben ha mi sak. A ked ve -
zõ áron el ad ni kí nált ter mé kek for -
gal ma zói ál ta lá ban az or szág más
vi dé ké rõl jön nek ide, így mi re a
sér tett ész re ve szi a csa lást, már
messze jár nak, adott eset ben az or -
szá got is el hagy ták. A ve võ nek

egyet len le he tõ sé ge ma rad, hogy
fel je len tést te gyen is me ret len el kö -
ve tõ vel szem ben a rend õr sé gen.

Leg utóbb ja nu ár 17-én ér ke zett
ilyen jel le gû bûn cse lek mény el kö -
ve té sé vel kap cso lat ban fel je len tés
a Sze ge di Rend õr ka pi tány ság ra.
Egy bor dá nyi la kos hoz csön ge tett
be az is me ret len el kö ve tõ ked ve zõ
árú tû zi fa el adá sá val. Meg is egyez -
tek az adás vé tel rõl, azon ban a meg -
ál la po dott 110 má zsa he lyett pusz -
tán 20 má zsát szál lí tot tak le, mely
cse lek mén  nyel 150 ezer fo rint kárt
okoz tak a vá sár ló nak.

A Csong rád Me gyei Rend õr-fõ -
ka pi tány ság Bûn meg elõ zé si Osz tá -
lya nyo ma té ko san fel hív ja a la kos -
ság fi gyel mét, hogy az ott ho nok ba
be csön ge tõ ide ge ne ket min den
eset ben kel lõ elõ vi gyá za tos ság gal
fo gad ják. Az in gat lan ha tá rán be -
lül csak olya no kat en ged je nek be,
akik nek sze mély azo nos sá gát is me -
rik, vagy min den két sé get ki zá ró -
an el len õriz he tõ hely rõl, szol gál ta -
tó tól jöt tek. A ked ve zõ nek tû nõ
aján la tok az ese tek je len tõs szá za -
lé ká ban meg té vesz té sen, kár oko -
zá son ala pul nak: rossz, nem meg -
fe le lõ mi nõ sé gû vagy men  nyi sé gû,
eset leg bûn cse lek mény bõl szár ma -
zó ter mé ket kí nál nak el adás ra. A va -
gyon el le ni bûn cse lek mé nyek má -
sik ré szét pe dig, úgy pró bál ják meg -
va ló sí ta ni, hogy a vá sár lók bi zal má -
ba fér kõz nek, se gí tõ kész sé gé re ala -
poz nak. Eb ben az eset ben va la mi -
lyen hi he tõ nek tû nõ le gen dá val
csön get nek be az ott ho nok ba, pl. va -
la mi lyen ka ri ta tív szer ve zet nek gyûj -
te nek. Majd mi u tán „bir to kon be -
lül van nak” fi gye lem el te re lés sel,
ha mis pénz fel vál ta tá sá val stb. okoz -
nak je len tõs kárt a sér tet tek nek. 

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

Trük kös lo pá sok

PoliceMail
Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

In for má ci ós Hír le ve le

REND ÕRI FO GA DÓ ÓRÁK ALGYÕN
Az al gyõi kör ze ti meg bí zot tak Kas tély kert ut cai hi va ta luk ban tar ta nak fo ga dó órát

az aláb bi idõ pont ok ban:
hét fõn: 14.00 órá tól 16.00 órá ig;szer dán: 16.00 órá tól 18.00 órá ig.

Al gyõi Kör ze ti Meg bí zot tak

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

Fáj a fe je? Fe le dé keny? Szé dül? 
Ér el me sze se dé se van? 

Cu kor be teg?
Jöj jön el a leg újabb lágy lé ze res,
Ûke rin gés ja ví tó ke ze lé sünk re!

Agyi és vég ta gi ke rin gé si za va rok ha té -
kony és fáj da lom men tes gyógy mód ja.

Amen  nyi ben elé ge dett a te rá pi á val, 
a ké szü lé ket akár ha za is vi he ti.

Be je lent ke zés: 62/543-255
Élet erõ Gyógyközpont, 
Sze ged, Kállay A. u. 7. 

ALGYÕN A BAR TÓK BÉ LA UT CA 60. SZÁM ALATT

66 M2-ES LA KÁS + GA RÁZS 22 M2

E L A D Ó TE LE FON SZÁM: 06-20/ 99-34-701

CSE RÉP KÁLY HÁK, 
KAN DAL LÓK, KE MEN CÉK.

HOS  SZÚ ÉLE TÉ NEK

TIT KA A SZAK SZE RÛ

KAR BAN TAR TÁS!
CSE RÉP KÁLY HÁK ÉS

KAN DAL LÓK DOK TO RA.

+36-30/978-40-33
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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
február 8-tól 12-ig:  8-12.30 óra között,

február 15-tõl 19-ig: 12-16.30 óra között, 
február  22-tõl 26-ig: 8-12.30 óra között,

március 1-jétõl 5-ig:   12-16.30 óra között.

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:
Február 01-tõl 05-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Február 08-tól 12-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Február 15-tõl 19-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Február 22-tõl 26-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Március 01-jétõl 05-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Március 08-tól 12-ig: 12.30 és 16.30 óra között. 

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:
Megszületett: Forgó Noémi
(2010.01.12.) - anya: Canjavec Eszter,
apa: Forgó Gábor. 
Jó egészséget kívánunk!

IN GYE NES 
JO GI TA NÁCS ADÁS 

2010. 02. 22-én 
16.00–18.00 óra kö zött.

ELÕ ZE TES TE LE FO NOS
BE JE LENT KE ZÉS:

30/9852-564

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

Egy szer volt, hol nem volt, még az Ópe -
ren ci ás ten ge ren is túl, ahol a kur ta far -
kú ma lac túr, egy na gyon sû rû er dõ -
ben la kott egy tor zon borz, vö rös, ra -
vasz di ró ka. Olyan volt, mint egy át -
la gos ró ka, csak an  nyi kü lönb ség gel,
hogy en nek va rázs fu vo lá ja volt. Ha
ab ba be le fújt, ak kor an nak, aki meg -
hal lot ta en ge del mes ked nie kel lett. Na -
gyon éhes volt, hát be ment a kö ze li fa -
lu ba. Meg állt az el sõ ház nál és meg -

fúj ta a fu vo lá ját. No sza, az ös  szes tyúk
ki sé tált egye ne sen a ró ka zsák já ba. De
volt köz tük egy kis sü ket tyúk, aki a fu -
vo la hang ját nem hal lot ta, így õ az ól -
ban ma radt. Nem sok kal ké sõbb ki jött
a gaz da. A kis tyúk el me sél te ne ki, hogy
mi tör tént. A gaz da gyor san a ró ka
után sza ladt és ki sza ba dí tot ta a tyúk -
ja it, a ró kát pe dig jól elnáspágolta. Et -
tõl a nap tól fog va a kis sü ket tyúk, aki
utol só volt a baromfik kö zött, el sõ lett.

Bukor An na
2. a osz tá lyos ta nu ló me sé je:

A sü ket tyú kocs ka

A té li pi he nõ után új ra in dul nak,
foly ta tód nak a kéz mû ves fog lal -
ko zá sok a TÁMOP pá lyá zat ke re -
te in be lül. A he lyi al ko tók ta pasz -
ta la tá ra, tu dá sá ra tá masz kod va,
ve lük együtt mû köd ve szer vez tük
meg a fog lal ko zá so kat. 
A kéz mû ves fog lal ko zá sok a meg -
szo kott idõ pont ban, csü tör tök dél -
után 16 órá tól lesz nek a táj ház -
ban. Az el sõ al ka lom feb ru ár 4.:
gyön gyöt fû zünk Izbékiné Cseuz
Gab ri el lá val. Feb ru ár 18-án Süli-
Zakar Zi ta ve ze té sé vel fog juk gyúr -
ni és for máz ni az agya got. Már -
ci us 4-én gyü möl csöt, vi rá got var -
runk. Már ci us 18-án csu hé ba bát
ké szí tünk. Gálné Nagy Il di kó val az
elõ zõ fél év ben pó lót fes tet tünk,
most a ba ti ko lást ta nul hat juk meg
tõ le áp ri lis 15-én. Szabóné Pa lik
And rea kre a tí vabb nál kre a tí vabb
öt le te ket hoz min dig: má jus 6-án
a szá mí tó gé pe zés hez hasz nál ha tó

egér pa dot fo gunk ké szí te ni fó lia -
tech ni ká val. Ma gyar An ná val má -
jus 20-án ké pet fes tünk. Jú ni us 3-
án pe dig Balasi Ma ri an na ve ze té -
sé vel pa pír ma sét al ko tunk. 
A fa fa ra gók Oláh Er nõ irá nyí tá sá -
val min den má so dik csü tör tö kön,
16 órá tól ve szik kéz be a szer szá -
mo kat és pró bál ják meg sze lí dí te -
ni a fát. Az el sõ fog lal ko zás feb -
ru ár 11-én lesz. To váb bi idõ pont -
ok: feb ru ár 25., már ci us 11., már -
ci us 25., áp ri lis 8., áp ri lis 22.,
má jus 13., má jus 27., jú ni us 10.
Ezen felül két ju ta lom ki rán du lá -
son is részt ve het nek azok a kis
kéz mû ve sek, akik rend sze re sen
jár tak, jár nak a fog lal ko zá sok ra. Az
egész na pos ki rán du lás idõ pont -
jai: áp ri lis 30. és má jus 22-e. A ki -
rán du lás rész le te it a fog lal ko zá -
so kon be szél jük meg.

Sü tõ Eri ka

Kéz mû ve sek, fa fa ra gók fi gye lem!

Az al gyõi könyv tár nyit va tar tá sa:

Hét fõ: 9:30–12, 13–18
Kedd: 9:30–12, 13–18

Szer da: 9:30–12, 13–18
Csü tör tök: 13–18
Pén tek: 9:30–12, 13–18
Szom bat: 9–12

Az al gyõi könyv tár nyit va tar tá sa:

A Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let
Toll for ga tók Kö re és az al gyõi
könyv tár köl té szet na pi fel ol va só-
es tet szer vez áp ri lis ban. Az est
meg szer ve zé sé hez vár juk a vers sze -
re tõ al gyõ i ek, ci vil szer ve ze tek je -
lent ke zé sét (fi a ta lo két, idõ se két),
hogy ked ves ver sük fel ol va sá sá -
val, el mon dá sá val te gyék em lé ke -
ze tes sé az es tet. 

A ren dez vény ös  sze han go lá sá -
hoz elõ ze tes je lent ke zés szük sé -
ges, mely nek ha tár ide je: már ci us
31. Je lent kez ni a könyv tár ban és
a fa lu ház ban le het sé ges sze mé lye -
sen vagy te le fo non (517-170; 517-
172), e-mailben (). 

(Csak em lé kez te tõ ül: Köl csey Fe -
renc (képünkön) 220 éve, Reményik
Sán dor 120 éve, Jó zsef At ti la pe dig
105 év vel ez elõtt szü le tett.)

A mû sor ban részt ve võk kö zött
ma gyar köl tõk ver ses kö te te it sor -
sol juk ki.

Mé ne si Lajosné
a toll for ga tók kö re ve ze tõ je

A ma gyar köl té szet gyöngy sze mei

Köl csey Fe renc 1823. ja nu ár 22-re
kel tez ve ír ta meg a „Hymnus”-t. A
Him nusz szö ve gé nek szü le tés nap -
ja, egy 1989-es kor mány ha tá ro zat
alap ján a Ma gyar Kul tú ra Nap ja
is egy ben. Ez al ka lom ból lá to gat -
tak el a könyv tár ba az óvo dá sok,
akik meg is mer ked het tek a ma gyar
nem ze ti jel ké pek kel, majd kü lön
ki emel tük Köl csey ver sét, és azt,
ho gyan vált Ma gyar or szág nem -
ze ti him nu szá vá. Mi u tán meg hall -
gat ták az Er kel Fe renc ál tal meg -
ze né sí tett Him nuszt, ké pe ket néz -

het tek meg a Him nusz-szo bor ról.
V. Majzik Má ria szob rász mû vész
al ko tá sát 2006 má ju sá ban avat ták
fel Bu da ke szin. A mû köz pon ti fi -
gu rá ja egy is ten alak, amely nek két
ol da lán su ga ra san he lyez ked nek
el Köl csey Him nu szá nak so rai. A
ren dez vény vé gén szó esett a
könyv tár hasz ná lat sza bá lya i ról, a
be irat ko zás ról és a köl csön zés rõl is. 

Vár juk a jö võ ben is az óvo dá so -
kat ha son ló ren dez vé nyek re!

Dudásné Mol nár Adél
könyv tá ros

Óvo dá sok ün ne pel ték a könyv tár ban
a Kul tú ra Nap ját
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SOK-MINDENT-TUDÁS EGYE TE ME ALGYÕN 
– a VI. sze mesz ter el sõ elõ adá sai

Feb ru ár 9.: Ház tar tá sok kont ra meg úju ló ener gi ák. Tény leg meg éri?
„Elõ adá som fó ku szá ban a meg úju ló ener ge ti ká val és ener gia ha té -
kony ság gal kap cso la tos tech no ló gi ák hét köz na pi al kal maz ha tó sá ga,
el ér he tõ sé ge mel lett el sõ sor ban meg té rü lé se és az ez zel ös  sze füg -
gõ gaz da sá gi kér dé sek áll nak.

El sõ ként meg ha tá ro zom azok nak az esz kö zök nek a kö rét, ame lyek jel le gük nél és
tõ ke igé nyes sé gük nél fog va szá mí tás ba jö het nek egy ház tar tás, vagy egy kis vál lal -
ko zás szá má ra.
Ezt kö ve tõ en rész le te seb ben vizs gá lom a ki vá lasz tott tech no ló gi á kat. Ami az elem -
zés mód szer ta nát il le ti; egy ki fe je zet ten meg úju ló ener gia for rás ok kal kap cso la tos
pro jek tek elem zé sé re ki fej lesz tett szoft ver és egyéb be ru há zás gaz da sá gos sá gi szá -
mí tá sok se gít sé gé vel sze ret ném szem lél tet ni, hogy a kü lön bö zõ el mé le tek meny  -
nyi re áll nak össz hang ban a hét köz na pi gya kor lat tal.
Az elõ adás zá rá sa ként le vo nom a konk lú zi ó kat, vá laszt ad va ez zel a cím ben fel tett
kér dés re” – ajánl ja hall ga tó sá ga fi gyel mé be mon dan dó ját Pongrácz Ta más.

*
Feb ru ár 23.: Az ag res  szió és ke ze lé se a csa lád ban. A té má ról Schádné Zámolyi Ju -
dit pszi cho ló gus, a Sze ge di Ti ni-te le fon Lelkisegély Szol gá lat mun ka tár sa be szél.
A mind nö vek võ ag res  szió ad ja az elõ adás szo mo rú ak tu a li tá sát.

Ren dezvény nap tár
FEB RU ÁR 8-11.(hétfõ-csütörtök) 9-tõl 15 órá ig: Tü dõ szû rés a fa lu ház hát só, sza -
bad té ri szín pa da elõtt.
FEB RU ÁR 8. (hét fõ) 17 óra: Ci vil Fó rum a kis te rem ben.
FEB RU ÁR 9. (kedd) 17 óra: Folt var rók kö re a táj ház ban (Izbékiné Cseuz Gab ri el la).
FEB RU ÁR 9. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me VI. sze mesz te ré nek 1.
elõ adá sa az eme le ti klub te rem ben. Té ma: Ház tar tá sok kont ra meg úju ló ener gi ák –
Tény leg meg éri? Elõ adó: Pongrácz Ta más.
FEB RU ÁR 10. (szer da) 13-15 óra: A Csong rád Me gyei Te le pü lés tisz ta sá gi Kft. fo -
ga dó órá ja a föld szin ti kis te rem ben (Nagymihály Má ria).
FEB RU ÁR 10. (szer da) 15 óra: A Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak tag gyû -
lé se (Kapota Mi hály).
FEB RU ÁR 11. (csü tör tök) 16 óra: Fa fa ra gók tár sa sá ga a táj ház ban (Oláh Er nõ).
FEB RU ÁR 11. (csü tör tök) 17 óra: Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: Bérczy
Csil la és Bukor Ti bor tár la tá nak meg nyi tó ja. Meg te kint he tõ: már ci us 5-ig.
FEB RU ÁR 13. (szom bat) 18 óra: Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la ala pít vá nyi bál ja.
FEB RU ÁR 15. (hét fõ) 16 óra: A Pálinkó Luj za Tánc is ko la nyílt pró bá ja a szín ház te -
rem ben.
FEB RU ÁR 17. (szer da) 17 óra: „Drog me ne te sen egész sé ge sen” – A tes ti- és lel -
ki egész ség meg õr zé se cí mû elõ adás a fa lu ház eme le ti klub ter mé ben. Elõ adó: Ju -
hász Pé ter ter mé szet gyógy ász.
FEB RU ÁR 18. (csü tör tök) 16 óra: Kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban (Sü tõ Eri ka).
FEB RU ÁR 19. (pén tek) 17 óra: Elõ adás a fenn tart ha tó fej lõ dés rõl az Al gyõi Ál ta lá -
nos Is ko la nyer tes KEOP-pályázatának ke re té ben.
FEB RU ÁR 20. (szom bat) 10-tõl 12 órá ig: Far san gi ját szó ház az Al gyõi Mû vész kör
szer ve zé sé ben.
FEB RU ÁR 21. (va sár nap) 16 óra: Cir kusz a fa lu ház szín ház ter mé ben.
FEB RU ÁR 22. (hét fõ) 16 óra: In gye nes jo gi ta nács adás (Dr. Gonda Já nos).
FEB RU ÁR 23. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me VI. sze mesz te ré nek 2.
elõ adá sa az eme le ti klub te rem ben. Té ma: Ag res  szió és ke ze lé se a csa lád ban. 
Elõ adó: Schádné Zámolyi Ju dit pszi cho ló gus.
FEB RU ÁR 24. (szer da) 17 óra: Élet re form klub az eme le ti kis te rem ben. Té ma: Né -
pi gyógy ászat – fitoterápia. Elõ adó: Be rek Ágo ta ter mé szet gyógy ász.
FEB RU ÁR 25. (csü tör tök) 16 óra: Fa fa ra gók tár sa sá ga a táj ház ban (Oláh Er nõ).
FEB RU ÁR 26. (pén tek) 17 óra: Far san gi ve tél ke dõ. Ci vil szer ve ze tek, ba rá ti tár sa -
sá gok já té kos ver sen gé se a Ván dor díj ért.
MÁR CI US 3-4-5. (szer da, csü tör tök, pén tek) 9-tõl 17 órá ig: Bér let áru sí tás a fa lu -
ház kis ter mé ben.
MÁR CI US 4. (csü tör tök) 16 óra: Kéz mû ves fog lal ko zás a táj ház ban.
MÁR CI US 6. (szom bat) 10 óra: a Szi vár vány Óvo da ala pít vá nyi mû so ra a fa lu ház
szín ház ter mé ben.
MÁR CI US 8. (hét fõ) 17 óra: Nõ na pi meg le pe tés mû sor a szín ház te rem ben.
MÁR CI US 9. (kedd) 17 óra: Folt var rók kö re a táj ház ban (Izbékiné Cseuz Gab ri el la).
MÁR CI US 10. (szer da) 15 óra: Moz gás kor lá to zot tak tag gyû lé se a fa lu ház elõ csar -
no ká ban (Kapota Mi hály).
MÁR CI US 10. (szer da) 17 óra: „Drog me ne te sen egész sé ge sen” – Tár sas hely ze -
tek ben ki ala ku ló fe szült sé gek ke ze lé se – ag res  szió men tes konf lik tus meg ol dás cí -
mû elõ adás a fa lu ház eme le ti klub ter mé ben. Elõ adó: Schádné Zámolyi Ju dit pszi -
cho ló gus.

Vásárnaptár
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7-tõl 12 órá ig a fa lu ház mö -
göt ti par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vá sár.
FEB RU ÁR 8. (hét fõ) 9-12 óra: Ru ha- és ve gyes ipar cikk vá sár az elõ csar nok ban.
FEB RU ÁR 9. (kedd) 9-12 óra: Ru ha- és ci põ vá sár.
FEB RU ÁR 15. (hét fõ) 9-12 óra: Ru ha- és ve gyes ipar cikk vá sár az elõ csar nok ban.
FEB RU ÁR 18. (csü tör tök) 8-12 óra: Ka to nai- és mun ka ru ha vá sár.
FEB RU ÁR 25. (csü tör tök) 9-12 óra: Ru ha- és ve gyes ipar cikk vá sár az elõ csar nok -
ban.
MÁR CI US 9. (kedd) 9-12 óra: Ru ha- és ci põ vá sár.

Újra itt a farsang! 
Kié lesz a vándordíj?
Az al gyõi fa lu ház az idén is meg ren de zi ha gyo má nyos
far san gi ve tél ke dõ jét ci vil szer ve ze tek, kö zös sé gek, csa -
lá dok rész vé te lé vel – feb ru ár 26-án, pén te ken 17 órá -
tól a fa lu ház szín ház ter mé ben. Amint a ko ráb bi évek -
ben, úgy idén is já té kos ked vû, vál lal ko zó szel le mû, 6-
8 fõs csa pa tok je lent ke zé sét vár juk feb ru ár 20-ig! A je -
lent ke zés kor min den csa pat meg kap ja elõ ze tes fel ada -
tát, amely a ver sen gés be ug ró ja lesz!
Jó mu lat ság, ér té kes nye re mé nyek vár nak min den ki re,
aki el jön!
IN FOR MÁ CIÓ kér he tõ sze mé lye sen a fa lu ház ban Lele

Istvánné Eri ká tól, vagy te le fo non a 62/ 517-172-es szá mon!MÁR CI US 9. (kedd) 9-
12 óra: Ru ha- és ci põ vá sár.

Húsvéti nosztalgia est!
Áp ri lis 2-án, pén tek es te 19 órá tól a
fa lu ház szín ház ter mé ben ze nés-tán cos
mu lat ság ra vár juk az ér dek lõ dõ ket! A
talp alá va lót Sán dor Csa ba ze nész szol -
gál tat ja. A jó han gu lat hoz az ita lo kat
a Fa lu ház Bü fé biz to sít ja! Po gá csát, sü -
te ményt, „ba tyus kí ná lót” le het hoz -
ni! Elõ ze tes asz tal fog la lás és jegy vá -
sár lás a fa lu ház ban, nyit va tar tá si idõ -
ben már ci us 29-ig le het sé ges!
Be lé põ díj: 700 Ft/fõ, ám a Hús vét
szü löt te i nek in gye nes!
Min den ki jöj jön, aki mu lat ni, bá loz -
ni sze ret ne!


