
1A l g y õ i  t ü k ö r  2010 március Hírmondó

K Ö Z É L E T I  L A P  Á R A :  1 0 0  F t                                                                            2 0 1 0 .  m á r c i u s  X I X .  é v f .  3 .  s z á m

Képeslap – a mákról
Ked venc éte lem: a má kos tész ta. Pon -
to sab ban: ked ven cem min den étel,
ami mák kal ké szül – te tu dod, ked -
ves hú gom. Va la hon nan nagy anyánk
és anyánk kony há ja tá já ról ered ez
a kö zös szen ve dé lyünk. Ami az tán
ge ne rá ci ó kat köt ös  sze, mint ha anyá -
ról le ány ra örök lõd ne.

Õsi von za lom ez. Ta lán a má ko -
nyo san bó dí tó mák vi rág me zõ höz.
Vagy in kább a mák vi rág hoz: a hal -
vány li la szí nû len ge vi rág szi rom -
hoz. Vagy még in kább a fi nom vo -
na lú gu bó hoz, me lyek kel rum ba tök -
sze rû en le het hang sú lyoz ni a rit must,
per sze még az elõtt, hogy meg fosz ta -
nánk a gu bót a ko ro ná já tól, a ké -
kes fe ke te mák sze me ket a szél irá nyá -
ba las san ki bo ro gat va, tál ba gyûjt -
ve. Mert cso dák ra ké pes a mil li ó nyi
ma gocs ka.

Sze ren cse ho zó. Eb bé li tit ka mi att
lesz a mák a ka rá csony elõt ti utol só
böj ti ebéd fõ fo gá sa. De új év kor is ta -
ná csos en ni: mert an  nyi pén zünk
lesz, mint ahány mák sze mecs két ma -
gunk hoz vet tünk. Mond ván: azok
va gyunk, amit megeszünk…

Bo szor ká nyos szer nek mond ják
egye sek. Má sok hit tel ál lít ják: a mák
gyó gyí tó étek. Ez utób bi csa pat egy
fa lu pél dá já val iga zol ja: aki he ti
gya ko ri ság gal má kot eszik, an nak
erõs ma rad a csont ja. Is me rõ söm
küld te e-mailben a pél dát: Schirilla
Györ gyöt és Oláh An dort évek kel ez -
elõtt egy ré gész is me rõ sük el hív ta egy
XIX. szá zad ele ji csal ló kö zi te me tõ fel -
tá rá sá ra, mert a két száz éves csont -
vá zak egyi ke sem volt csont rit ku lá -
sos. Le le tek iga zol ták: ar ra fe lé nem
él tek meg gör bült há tú anyó kák. Az
okok ki de rí té se a két ter mé szet gyó -
gy ász ra várt. A ma gya rá za tot az ak -
ko ri em be rek élet mód ja adta. Nem cu -
kor ral, csak méz zel éde sí tet tek, és ren -
ge teg má kot et tek. Schirilla 58-fé le
má kos étel re cept jét gyûj töt te ös  sze.
Ki de rí tet te: ott má ig szo kás, hogy a
ven dé get má kos ka lác  csal, bejg li vel
kínálják, a má kos sü te mény nek ki
kel lett tar ta nia ün nep tõl ün ne pig.
Már pe dig a mák na gyon egész sé ges.
Nagy men  nyi ség ben tar tal maz za azo -
kat az anya go kat, ame lyek az egész -

sé ges táp lál ko zás hoz és a csont meg -
tar tá sá hoz szük sé ge sek: ilyen a kal -
ci um, a fe ke te szí nét adó vas, de tar -
tal maz folsavat is, ami meg kön  nyí -
ti ezek fel szí vó dá sát.

Épí te ni le het ne a mák ra. Gaszt -
ro nó mi ai ren dez vényt min den képp.
Most, mi kor a „tökkápisztás bú csú”
fa lu já ban, Algyõn is mét re cept könyv
ki adá sá ra ké szül a Nõ egy let, re mél -
het jük: el árul ja va la ki a tö kös-má -
kos ré tes tit kát. A tök és a mák az el -
sõ édes sült tész ták töl te lé ke.

A sült édes tész ták a 17. szá zad -
ban úgy ké szül tek, mint a ke nyér,
csak épp fi no mabb lisz tet, zsíradékként
va jat, s per sze to jást (tik monyt), fo -
lya dék ként te jet hasz nál tak – ol va -
som a Ko runk leg fris sebb szá má ban
Mé szá ros Már tá tól a Vi rág gal sü -
tés és íze sí tés tit ka it. A vi rá gok, nö -
vé nyi ré szek fel hasz ná lá sa ad ta az oly
kel le mes édes ízt. Még rán tott, va -
gyis pa la csin ta tész tá ba már tott bo -
dza vi rá got is ké szí tet tek! 

A kelt üres ka lá csot a ke men cé -
ben, a fán ko kat fel for ró sí tott vaj ban
sü töt ték. Ré gi ta lál mány a bé les: mi -
kor két tész ta ré teg kö zé ke rül a töl -
te lék, il let ve a le pény: ahol a tész ta
te te jé re te szik a gyü möl csöt vagy a tú -
rót – ké sõbb a má kot is. Mák le pény,
má kos bé les, má kos te kercs – so rol ja
a leg hasz nál ha tóbb sza kács könyv, a
Hor váth Ilo náé a vál to za to kat. De
le het má kos a ke let rõl át vett híg pa -
la csin ta, vagy az ola szok tól át emelt
tor ta is.

Má kos cso mag, má kos ha bos sze -
let, má kos pis kó ta, má kos rá csos lin -
zer, má kos sze let, mák tor ta: Er dé lyi
ízek – 2200 be vált re cept je kö zül
hat. A csúcs, a mák tor ta: 10 de ka va -
jat 16 de ka cu kor ral ha bos ra ke ve -
rünk, hoz zá adunk 6 to jás sár gá ját,
is mét jól ki ke ver jük, cit rom héj jal íze -
sít jük, vé gül be le ve gyít jük a 16 de -
ka da rált má kot, az 1 ka nál ka ka ót
és a ke mény to jás ha bot. A ki kent,
lisz te zett tor ta for má ban meg süt jük,
vé gül cit rom vagy csokimázzal von -
juk be! Cso dás! Mi köz ben óv és gyó -
gyít. Jó ét vá gyat, ked ves hú gom!

Ölel nõ vé red:
Ág nes

A tartalomból
Elkezdõdik az új iskola építése ............................................................ 2. oldal

Beiratkozás az iskolába ........................................................................ 3. oldal

Fakanálra fel! .................................................................................... 13. oldal

ALGYÕI HÍRMONDÓ

„Lát tam, hogy a múlt meg ha sadt”
Em lé ke zés Jó zsef At ti lá ra

A Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü let
Toll for ga tók Kö re és az al gyõi
könyv tár már ci us 31-én (szer da) 18
óra kor Jó zsef At ti la hát ra ha gyott

ver se i bõl és tö re dé ke i bõl ös  sze ál -
lí tott film rész le te ket be mu tat va em -
lé ke zik a 105 éve szü le tett köl tõ re.
Hely szín: az al gyõi könyv tár.

Ju hász Gyu la: 48 már ci us
Ó ré gi szép est... tün dök lõ si ker,

Mi kor jön egy szer hoz zád fog ha tó,
Di csõ sé ged az ege kig ivel,
A desz ká i don tet té vált a szó. 
Igen, az Ige test té lett, de rék

És lel kes né zõk tap sol tak ne ked,
Szín há zi est, me lyen - ó büsz ke ség! –

A gon do lat sza bad ság szü le tett. 
Aktoraid: Pe tõ fi, Jó kai,

Vas vá ri, Tán csics és a ko rai
Ta va szi má mor sok nagy if ja még, 

Szí nész nõd Laborfalvy Ró za volt,
Ki Jó ka i nak szí vé re ha jolt...

Ó ré gi szép est: jössz-e vis  sza még?

KEDVES
OLVASÓINK!
KELLEMES HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET KÍVÁN

AZ ALGYÕI

HÍRMONDÓ

SZERKESZTÕSÉGE
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Szol gál ta tó ház lesz a volt „Mary-Mary”-bõl
Az AKTV KFT. si ke re sen meg tar tott
ver seny tár gya lást kö ve tõ en szer zõ -
dést kö tött az Iványi Épí tõ mes ter
Kft - vel az Algyõ, Kas tély kert ut ca
49. szám alatt meg lé võ in gat lan (volt
Mary-Mary épü let) fel újí tá sá ra, szol -
gál ta tó ház zá va ló át ala kí tá sá ra.

A mun ka kez dés vár ha tó ide je:
2010. már ci us 16. A be fe je zés vár -

ha tó idõ pont ja: a mun ka kez dés -
tõl szá mít va 4 hó nap.

A pro jekt vár ha tó net tó össz -
költ sé ge: 32 000 000 fo rint.

Kér jük az épí tés ide je alatt a la -
kos ság szí ves tü rel mét!

In for má ció: Ke resz tes At ti la te le -
fon szám: 62/517-517/122, e-mail:
keresztes.muszak@algyo.hu

Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen !
Ez úton sze ret nénk tá jé koz tat ni önt
méhnyakrák pre ven ci ós prog ra -
munk ról, ame lyet az Egész sé ges
If jú sá gért Ala pít ván  nyal és a Gyógy -
szer fu tár ral in dí tot tunk 2009-ben,
az zal a cél lal, hogy mi nél több csa -
lád szá má ra vál jon el ér he tõ vé a
méhnyakrák el le ni vé dõ ol tás. A
nagy ér dek lõ dés re va ló te kin tet tel
a prog ra mot foly tat juk.

A méhnyakrák el le ni vé de ke zés
fon tos sá gát tá mo gat va a Ma gyar Nõ -
or vos Tár sa ság Gyer mek nõ gyógy -
ász Szek ci ó ja is be kap cso ló dott a
prog ram ba, így kö zös kez de mé nye -
zés ben feb ru ár 1. és már ci us 31.
kö zött se gít jük a szü lõ ket a ser dü lõ
lá nyok méhnyakrák el le ni vak ci na
tel jes ol tá si so rá nak fel vé tel ében.

Egy adag Cervarix vak ci na ára
ezen idõ szak alatt 19.900 fo rint
az ed di gi kö zel 30.000 fo rint he -

lyett a 13. élet év ét már be töl tött,
de 19. élet év ét még be nem töl -
tött lá nyok ré szé re.

Az ol tó anya got egye sé vel, az ol -
tá si idõ pont ok nak meg fe le lõ üte -
me zés sel szál lít ja ki a Gyógy szer -
fu tár a pá ci ens ré szé re, az elõ re
egyez te tett idõ pont ban. A szü lõk
a vak ci na át vé te le kor fi zet nek a fu -
tár nak, kész pénz zel, bank kár tyá val
vagy egész ség pénz tá ri kár tyá val.

Az ol tá si sor üte me zé sét a
Gyógy szer fu tár kö ve ti. A Gyógy -
szer fu tár je lent ke zik a pá ci ens nél
te le fo non, ami kor ak tu á lis a kö vet -
ke zõ ol tás, il let ve a 3. ol tás re cept -
jé nek fel írá sa mi att önt is ke res ni
fog ja te le fo non.

Je lent ke zé si ha tár idõ: már ci us 31.
a há zi or vo sá nál (gye rek or vo sá nál).

A ked vez mé nyes ár a tel jes ol -
tá si sor ra vo nat ko zik!

Be fe je zõd het, az az bõ vül het a fa lu ház
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak kép vi se lõ tes tü le te a Fa lu -
ház kér dé sét min dig ki emel ten
ke zel te. A csak nem ezer négy zet -
mé te res épü le tet, amely nek meg -
épí té sé hez a la kos ság ado má nya -
i val hoz zá já rult, 1994-ben ve het -
te bir tok ba a kö zös ség. Ez a kö zel
ezer négy zet mé ter azon ban
„mind ös  sze” az in téz mény I. üte -
mé nek meg va ló su lá sa, amely el ké -
szül te után azon nal a kö zös ség -
szer ve zés köz pont já vá és az önál -
ló te le pü lé si iden ti tás szim bó lu -
má vá vált. Már az át adás kor lé -
tez tek ter vek a má so dik épü let -
szárny ki ala kí tá sá ra is, s a kép vi -
se lõ tes tü let min dig fon tos nak tar -
tot ta, hogy a Fa lu ház ezen ré sze
is ki ala kí tás ra ke rül jön.

Az ön kor mány zat 2008 szep -
tem be ré ben en nek ér de ké ben pá -
lyá za tot nyúj tott be az In teg rált
Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér
(IKSZT) cím el nye ré sé re. Az
IKSZT jel lem zõ je, hogy egy in -
teg rált, komp lex fel adat el lá tást
szol gá ló, az em be rek ta lál ko zá sát
biz to sí tó „kö zös sé gi tér szer ke zet”
ke re té ben, egy más ra épül ve, egy -
mást fel erõ sít ve te szi el ér he tõ vé
és hoz zá fér he tõ vé a la kos sá got
érin tõ köz szol gál ta tás ok, to váb bá
az üz le ti és ci vil szfé ra kez de mé -
nye zé se it. Az IKSZT vol ta kép pen
a ré gen mû ve lõ dé si ház nak ne ve -
zett in téz mé nyek mo dern meg fe -
le lõ jét je len ti, je lent he ti.

Az al gyõi pá lyá zat si ke res volt,
a Fa lu ház el nyer te az IKSZT-
címet, mi ál tal jo go sult sá got nyert
az In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál -
ta tó Tér ki ala kí tá sá ra, az az tá mo -
ga tá si ké rel met nyújt ha tott be a
Fa lu ház bõ ví té sé re az FVM ál tal
meg hir de tés re ke rült be ru há zá si
jog cím ren de let ke re té ben.

A kép vi se lõ tes tü let ko moly elõ -
ké szí tõ és ter ve zé si mun ka után

ta valy no vem be ri tes tü le ti ülé sén
dön tött a Fa lu ház bõ ví té sé rõl és a
pá lyá zat be nyúj tá sá ról. A be ru há -
zás (az el ké szí tett költ ség ve tés sze -
rint) mint egy 88 mil lió Ft, amely
tar tal maz za az épí tõ mes te ri mun -
ká kat, a bel sõ gé pé sze tet, a köz -
mû ve ket és az elekt ro mos mun ká -
kat. Eb bõl a pá lyá zat ban az épí -
tõ mes te ri mun kák 54 mil li ós költ -
sé gét tud ja az ön kor mány zat el szá -
mol ni, en  nyi te hát az ál la mi fi -
nan szí ro zás, a fenn ma ra dó rész
ön erõ, ame lyet az Ön kor mány zat
sa ját for rá sa i ból biz to sít.

A Fa lu ház így a te le pü lé sen már
meg lé võ szol gál ta tá sok mel lett új
szol gál ta tá so kat (pél dá ul a Ma -
gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat tá -
jé koz ta tá si pont mû köd te té se, a
la kos ság és vál lal ko zá sok in for má -
ci ó hoz va ló hoz zá ju tá sá nak elõ se -
gí té se, egész ség fej lesz té si prog ra -
mok) is el in dít hat il le tõ leg ki tel -
je sít het. 

Ha a tá mo ga tá si ké re lem igény -
lé sé re be nyúj tott pá lyá zat si ke res
lesz, ami ért nem csu pán az Ön -
kor mány zat és a Fa lu ház mun ka -
tár sai, de a te le pü lé sért fe le lõs sé -
get ér zõ par la men ti po li ti ku sok
– el sõ sor ban or szág gyû lé si kép -
vi se lõnk – is meg tesz nek min -
dent, ak kor a fej lesz tés so rán vég -
re meg épül het a már 16 esz ten -
de je a köz ség kö zös sé ge it szol gá -
ló épü let rész mel lé egy föld szin -
ti és egy eme le ti trak tus ból ál ló
bõ vít mény. Az ily mó don
megnövekedett Al gyõi Fa lu ház
job ban ki szol gál hat ja a Sze ged tõl
va ló le vá lás óta je len tõ sen
megnövekedett kö zös sé gi igényt
a kul tu rá lis, is me ret ter jesz tõ, in -
for má ci ós prog ra mok ra, csa lá di
ese mé nyek re, pl. há zas ság kö tés -
re, meg erõ sít ve ez zel az al gyõ i ek
te le pü lé sük iránt ér zett el kö te le -
zõ dé sét, he lyi iden ti tá sát.

El kez dõ dik az új is ko la épí té se 
Si ke res köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sát kö ve tõ en feb ru ár 12-én
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta a STRADEL 2010 KON ZOR -
CI UM MAL szer zõ dést kö tött az
Algyõ, Sport ut cai ál ta lá nos is ko -
la épí té sé re. 

A mun ka te rü let át adás – át vé -
te le 2010. feb ru ár 15-én tör tént
meg. A tény le ges mun ka kez dés
már ci us 1-je után vár ha tó. A be -
fe je zés vár ha tó idõ pont ja: 2011.
feb ru ár 15.

A pro jekt össz költ sé ge: 1 679
005 734 fo rint. Tá mo ga tá si ösz  -
szeg: 200 000 000 fo rint.

Az új is ko la fõbb he lyi sé gei, ada -
tai: 16 db tan te rem, 6 db szak tan -

te rem, 488 m2-es au la, 222 m2-es
(100 fõs) ét te rem, 300 ada gos me -
le gí tõ kony ha, bü fé, 1310 m2-es
tor na csar nok és le lá tó, igaz ga tá -
si és or vo si szo bák, 50 db par ko -
ló és 39 db ke rék pár tá ro ló.

Ter ve zett ta nu ló lét szám: 416 fõ.
Az új is ko la hasz nos alap te rü le -

te: 6075,97 m2

Az épí tés ide je alatt vár ha tó an a
kör nyék és az épít ke zés hez ve ze tõ
uta kon meg nö vek szik a te her gép -
jár mû for ga lom. Kér jük az épí tés
ide je alatt a la kos ság szí ves tü rel mét.
Meg ér té sü ket elõ re is kö szön jük!

Projektvezetõ/infó: Ke resz tes 
At ti la te le fon szám: 62/517-517/122,
e-mail: keresztes.muszak@algyo.hu

FENYÕFÁK KÜLÖNBÖZÕ
MÉRETEKBEN 

(50–120 cm), tövesen, 
tavaszi parkosításhoz eladók. 
Luc-, ezüst és félezüst fenyõk!

Érdeklõdni 
a 06 30-864-3969-es telefon-

számon vagy személyesen 
az Egészségház u. 31. szám

alatt lehet.

RUHAVÁSÁR
HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBAT-

ON A FALUHÁZ MÖGÖTTI
PARKOLÓBAN. 

FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ 
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL, 

A MEGSZOKOTT MINÕSÉGGEL
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 
EXTRA MÉRETÛ FÉRFI ÉS NÕI

RUHÁK 4–10 XL-IG
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Ülé sez tek a kép vi se lõk
Költségvetés, házi segítségnyújtás, helyi televízió

A fenntartható fejlõdésrõl KEOP-támogatással

Több mint har minc té mát vi ta tott
meg feb ru ár 24-i ülé sén Algyõ
nagy köz ség Ön kor mány za ti kép -
vi se lõ-tes tü le te. A mun kát dr. Pi -
ri Jó zsef irá nyí tot ta. 

Az idei költ ség ve té si ren de let
meg al ko tá sa je len tet te a leg na -
gyobb fel ada tot. Irány tût je len -
tett, hogy a leg je len tõ sebb be vé -
telt je len tõ ipar ûzé si adó vár ha tó
ös  sze gét és az alap fel ada tok biz -
ton sá gos el lá tá sá hoz szük sé ges ki -
adá so kat (pél dá ul bér, já ru lé kok,
do lo gi ki adá sok) tel jes kö rû en
meg ha tá roz zák. Lé nye ges nek tar -
tot ták a kép vi se lõk, hogy a je len -
tõs be ru há zá sok fon tos sá gi sor -
rend jé hez tart sák ma gu kat.

A be vét lek kö rét – a he lyi adók
mel lett – a köz pon ti nor ma tív ál -
la mi tá mo ga tás ös  sze ge, az in téz -
mé nyek sa ját be vé te le és a pá lyá -
za ti for rá sok nö ve lik. A ki adá sok
kö zül a szo ci á lis jel le gû ek a tör vény
vál to zá sa mi att nö ve ked nek.

A kép vi se lõk meg ál la pí tot ták:
az ön kor mány za ti szfé rát is je len -
tõ sen érin ti a gaz da sá gi re ces  szió.
Algyõn sem szá mol hat nak a vál -
lal ko zá sok ter me lé sé nek csök ke né -
sé vel, il let ve az ipar ûzé si adó be -
fi ze té sé nek nö ve lé sé vel. Ezért az
adó kint lé võ sé gek csök ken té sé re
tö re ked nek. Ör ven de tes ugyan,
hogy nõtt az ön kor mány zat pá -
lyá za ti be vé te le i nek nagy sá ga. Ám
a sza bad pénz esz kö zök le kö té sé -
nek nagy sá gát az utó fi nan szí ro -
zott pá lyá za ti for rá sa i nak meg elõ -
le ge zé se je len tõ sen be fo lyá sol ja.

In do kolt az in téz mé nyi rend -
szer fe lül vizs gá la ta. Pél dá ul azért,
mert je len tõ sen csök kent a kö te -
le zõ en el lá tan dó óvo dai fel ada -
tok ra ju tó ál la mi tá mo ga tás. A köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ös  sze vont
gaz dál ko dást leg ké sõbb az új is ko -

la fel épí té sé ig el kell vé gez ni –
mond ta ki a tes tü let. Algyõ in téz -
mé nye i nek idei költ ség ve té se
rend kí vül ta ka ré kos és meg ala po -
zott gaz dál ko dást kö ve tel meg.

A költ ség ve tés el fo ga dá sa után
be szá molt a 22 tár sa dal mi szer ve -
zet az elõ zõ évi mun ká já ról. En -
nek alap ján dön tött a tá mo ga tá -
suk ról az ön kor mány zat. A sport -
tal kap cso la tos szer ve ze tek mel -
lett az Agyi Sport kör mun ká ját is
vizs gál ta a tes tü let. 

A há zi se gít ség nyúj tás for má i ról
tá jé ko zód va a kép vi se lõk úgy ha -
tá roz tak, hogy ezt az alap fel ada -
tot ezen túl az Egye sí tett Szo ci á lis
In téz mény ke re te in be lül va ló sít -
ja meg.

Fog lal ko zott a tes tü let a há zi -
or vos ok ren de lõ i nek köz mû dí ja
meg ál la pí tá sá val. Majd 9 ala pít -
vány, il let ve az al gyõi nép tán cos
gye re kek idei tá mo ga tá si igé nye
ke rült te rí ték re. 

A kép vi se lõ-tes tü let nem tart ja
idõ sze rû nek az Al gyõi Te le ví zió
Stú dió lét re ho zá sát, ugyan ak kor
meg bíz za az AKTV Kft. ügy ve ze -
tõ jét egy he lyi kép új ság mû köd -
te té sé nek ki dol go zá sá val.

Az Agyõi Hul la dék le ra kó ban el -
he lye zett il le gá lis sze mét ke ze lé -
sé re, fel szá mo lá sá ra Atikövizig-
határozat kö te le zi az ön kor mány -
za tot. De idõ sze rû az ap rí tó gép
be szer zé se is. A kom mu ná lis hul -
la dék szál lí tá sá ról is szó esett: e
fel adat tal az ön kor mány zat Csong -
rád me gyei Te le pü lés tisz ta sá gi
Kft.-t bíz za meg.

Köz fog lal koz ta tá si terv ké szült,
ame lyet most mó do sí tot tak. Tá -
jé ko zód tak a kép vi se lõk – töb bek
kö zött a Méhnyakrák-program
foly ta tá sá ról, az elõ zõ ülés óta tör -
tént ese mé nyek rõl.

A KSH la kos sá gi adat gyûj té sé rõl 
A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(KSH) Deb re ce ni Igaz ga tó sá ga
tisz te let tel tá jé koz tat ja az érin tet -
te ket, hogy Algyõ te le pü lé sen a
KSH el nö ke ál tal 2010. év re en -
ge dé lye zett ön kén tes adat szol gál -
ta tá son ala pu ló la kos sá gi adat fel -
vé te le ket vé gez. 

A fel vé te lek nyil ván tar tá si szá -
ma, ne ve: 
1539 – MUN KA ERÕ-FEL MÉ RÉS
ÉS KI EGÉ SZÍ TÕ FEL VÉ TE LEI
1711 - IDÕ MÉR LEG FEL VÉ TEL
1942 – A LA KOS SÁG UTA ZÁ SI
SZO KÁ SAI

Az adat gyûj tést hi va ta los meg -
bí zás sal ren del ke zõ, iga zol ván  nyal
el lá tott kérdezõbiztosok hajt ják
vég re. Az adat fel vé te lek rep re zen -

ta tí vak, va gyis vé let len sze rû ki vá -
lasz tás so rán ke rül nek ki je lö lés re
a cí mek. A ka pott in for má ci ók a
sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI.
Tör vény ben, il let ve a sze mé lyes
ada tok vé del mé rõl és a köz ér de -
kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló
1992. évi LXIII. tör vény ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en bi zal ma san
ke ze lik, azok köz zé te lé re
aggregált, va gyis azo no sí tás ra al -
kal mat lan mó don ke rül sor. 

To váb bi in for má ció kér he tõ:
KSH Deb re ce ni Igaz ga tó ság: 06-
52-529-867, 06-52-529-848-as te -
le fon szám okon. 

KSH Deb re ce ni Igaz ga tó ság
Dr. Var ga Il di kó Jegy zõ

Fo ga dó órák 
a pol gár mes te ri hi va tal ban

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

Már ci us 10., már ci us 24.: dr. Pi -
ri Jó zsef pol gár mes ter;

már ci us 3., már ci us 17., már -
ci us 31.: Molnárné Vida Zsu zsan -
na al pol gár mes ter vár ja az ér dek -
lõ dõ ket.

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

Energiaválságról diákszemmel
„Én is ott vol tam az Áb ra hám Krisz -
ti án elõ adá sán a fa lu ház ban, és en -
nek kap csán sze ret ném meg osz ta ni
gon do la ta i mat az ol va sók kal. 

Ha egy ki csit is fi gye lünk, lát juk,
hogy az or szág egy re job ban tö rõ dik az
ener gia gon dok kal. A nem meg úju ló
ener gia for rás ok ra szok tunk rá. Ha át -
tér nénk a meg úju ló ener gia for rás ok -
ra, már ak kor sem tud nánk tel je sen
vis  sza for dí ta ni az oko zott ká ro kat. A
kõ olaj, a szén és a ha son lók fel hasz -
ná lá sa fo koz zák az üveg ház ha tást.
Ami kor a ká ros anya gok a le ve gõ be ke -
rül nek, ak kor az idõ já rás olyan lesz,
mint ha a sü tõ ben len nénk, de a me -
tán gáz is fel sza ba dul az észa ki ten ge -
rek mé lyé rõl a víz me le ge dé se mi att. 

Ha van egy kis sze ren csénk, ak kor
az egész Föl dön el hi szik, hogy ben ne
va gyunk a baj ban.”

Ba kos Ben ce 
5.b osz tá lyos ta nu ló 

*
KEOP-os be mu ta tó órák 

az al gyõi is ko lá ban
Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azo no sí tó szá -
mú pá lyá za ta ke re té ben meg va ló -
su ló „El sõ lé pés a fenn tart ha tó ház -
tar tá sok fe lé – re gi o ná lis kép zés
és kam pány” ré sze ként feb ru ár 18-
án be mu ta tó órá kat tar tot tunk al -
só és fel sõ ta go za ton. A kol lé gák
az Ener gia té má kat épí tet tek be a
kö vet ke zõ tan órák ba: Szebeni
Lászlóné a 2.a osz tály ban ma gyar
nyelv és iro da lom, Tor ma Tiborné
az 1.a osz tály ban báb-drá ma,
Pallagi An na az 1. osz tály ban a nap -
kö zis fog lal ko zás, Var ga Ág nes a

4.a osz tály ban test ne ve lés (úszás),
Talla Szil via az 5.a osz tály ban in -
for ma ti ka, Nagyné Sza bó And rea az
5.b osz tály ban tör té ne lem  és
Malustyik Mihályné a 6. osz tály ban
a nem szak rend sze rû órá ba. A be -
mu ta tó órák ra Körösladányból,
Sze ged rõl és Sze ged kör nyé ké rõl
is ér kez tek kol lé gák. Öröm volt
lát ni, ahogy a ta nu lók, a ta ná rok
és a ven dé gek is él vez ték az órá -
kat. Kör nye ze ti ne ve lé sünk ered -
mé nyé nek te kint jük, hogy a di ák -
ja ink a be mu ta tó órá kon is rend -
kí vül tá jé ko zot tak vol tak az adott
té ma kör ben.

*
KEOP-os elõadások 

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azo no sí tó szá -
mú pá lyá za ta ke re té ben meg va ló -
su ló „El sõ lé pés a fenn tart ha tó ház -
tar tá sok fe lé – re gi o ná lis kép zés
és kam pány” ré sze ként feb ru ár 19-
én a fa lu ház ban elõ adá so kat szer -
vez tünk a kö vet ke zõ té mák ban:

1. Fenn tart ha tó gaz dál ko dás, és
ha té kony öt le tek a ház tar tás ban,
elõ adó: Áb ra hám Krisz ti án, kör nye -
ze ti ne ve lé si elõ adó; 2. Ha gyo má -
nyos épít ke zé si mó dok – vá lyog -
ve tés a Kis kun ság ban, elõ adó:
Szûcs Lász ló, ag rár mér nök és 3. A
nö vény ne me sí tés, és a gén mó do -
sí tott nö vé nyek je len le gi hely ze te
és jö võ je, elõ adó: Feczák Já nos,
GMO Agroszemek Kft. ügy ve ze -
tõ  igaz ga tó ja.

Kö szön jük az ér dek lõ dõ hall ga -
tó ság nak, hogy nagy szám ban el -
jöt tek, és kér dé se ik kel szí ne sí tet -
ték a prog ra mun kat.

He gyi Gab ri el la
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Idõ sek far sang ja

Az ESZI Idõ sek Nap kö zi Ott ho ná -
ban feb ru ár 25-én fánk sü tés sel egy -
be kö tött far san gi ün nep ség volt. So -

kan meg tisz tel ték je len lét ük kel a
ren dez vényt, mely na gyon kel le mes
han gu lat ban telt el. (melléklet kép)

Té rí té si díj. Ér te sít jük a szü lõ ket,
hogy már ci us hó nap ban a té rí té -
si díj be fi ze té sé nek nap ja: már ci -
us 9., kedd 7.30-tól 15.30 órá ig.

*
5 gon do zó nõ. A bó bi ta böl csõ dé -
be je len leg 27 kis gyer mek szá má -
ra igé nyel tek a szü lõk böl csõ dei
el lá tást .A gyer me kek gon do zá sát
és ne ve lé sét két cso port ban 5 gon -
do zó nõ lát ja el. 

A kis cso port ban Illésné Wolford
Timea és Bús Ág nes gon do zó nõ,
míg a nagy cso port ban Gáborné
He ve si Már ta, Marincusné Karasz
Eri ka, Soós Attiláné Jut ka gon dos -
ko dik a gyer me kek rõl.

*
Ki hasz nált ság. Ta valy az al gyõi
böl csõ de ki hasz nált sá ga a kö vet -
ke zõ kép pen ala kult:

A ki hasz nált ság a gon do zott
gyer me kek szá má hoz vi szo nyít va:
79,2%-os.

A ki hasz nált ság a be íra tott gyer me -
kek szá má hoz vi szo nyít va: 95,21%-os.

*
Vá ró lis ta és elõ je lent ke zés. 2010
év el sõ fél évé re min den hely be -

telt az al gyõi böl csõ dé ben. 2010
szep tem be ré tõl 26 en ge dé lye zett
hely re – amely a tör vény sze rint
120%-ra tölt he tõ fel – 34 gyer mek
je lent ke zett. Ez azt je len ti, hogy je -
len leg vá ró lis ta ala kult ki a fé rõ -
he lyek re.

Ez úton tá jé koz tat juk a szü lõ ket,
hogy vár juk a 2011-2012 ne ve lé -
si év re az elõ je lent ke zé se ket.

A böl csõ dé be je lent kez ni le het
min den nap 9.00-14.00 óra kö -
zött Gyöm bér Kor né lia szak mai ve -
ze tõ nél. In for má ció kér he tõ az
517-368-as te le fon szá mon.

*
Szü lõi ér te kez let. Ér te sít jük a ked -
ves szü lõ ket, hogy már ci us 17-én,
szer dán 17 órai kez det tel szü lõi
ér te kez le tet tar tunk, az óvo dá ba
ké szü lõ dõ böl csõ dés gyer me kek
szü lei ré szé re. Tá jé koz ta tót tart az
óvo da ve ze tõ je: Ozsváth Lászlóné.
Le he tõ ség nyí lik a le en dõ kis cso -
por tos óvó nõk kel va ló ta lál ko zás -
ra is.

Min den szü lõ re szá mí tunk!
Gyöm bér Kor né lia,
a böl csõ de ve ze tõ je

Böl csõ dei hír cso kor 

A ESZI Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta
már ci us 31-én (szer dán) 16 órá -
tól tart ja a hús vé ti kéz mû ves fog -
lal ko zá sát. He lye: Algyõ, Pi ac
tér.17.

Hús vét vá ró
Az ESZI Vé dõ nõi Szol gá lat min den hé -
ten csü tör tö kön 10-tõl 11.30 órá ig
tart ja a ba ba-ma ma klub bot a fa lu ház
kis ter mé ben, mely re sze re tet tel vár -
nak min den kis gyer me kes csa lá dot.

Ba ba-ma ma klub

Az al gyõi Szi vár vány Óvo dá ban az
ét ke zé si dí jak be fi ze té sé nek idõ -
pont jai:

2010. év el sõ fe lé ben áp ri lis 8.
(csü tör tök), má jus 5. (szer da), jú -
ni us 2. (szer da).

Díj be fi ze tés az óvo dá ban
Kér jük, hogy jö ve de lem adó juk 1 %-
val tá mo gas sák az al gyõi óvo da Bol -
dog Gyer mek kor Ala pít vá nyát!
Adó szám: 18464881-1-06
Kö szönt tel:
A Bol dog Gyer mek kor Ala pít vány

1% a Gyer mek kor nak
Feb ru ár 19-én az al gyõi böl csõ dé -
ben far san gi mu lat ság gal ûz tük el
a te let. A gyer me kek mó kás jel -
me zek ben (tûz ol tó, ka ti ca bo gár,
tün dér, pil lan gó, ci ca, tig ris) éne -
kel tek, tán col tak, fe jü kön az uj juk -
kal fes tett ka la pok ban. A te rí tett
asz ta lok nál sok fi nom ság ból cse me -

géz het tek. A vi dám mu lat ság köz -
ben a nap is elõ bújt és a sok él -
mény tõl fá radt gyer me kek az ebéd
után jó ízû álom ba szen de rül tek.

A szü lõi se gít sé get ez út tal is kö -
szön jük!

Marincusné K. Eri ka, 
Soós Attiláné gon do zó nõk

Far san gol tak a bölcsisek

Már ci us 22-én 15 óra kor a Ka -
ti ca cso port ban,

Már ci us 30-án 9 óra 30 perc -
tõl Bereczné Láz ár Nó ra né pi ipar -
mû vész a to jás fes tés for té lya i val
is mer te ti meg a gyer me ke ket.

Szin tén ezen a na pon ven dé -
günk lesz Balasi Ma ri an na kéz mû -
ves, ke ra mi kus, aki hús vé ti de ko -
rá ci ók ké szí té sé ben ad ta ná cso kat
gye re kek nek és fel nõt tek nek egy -
aránt.

Hús vé ti bar ká cso lás az óvo dá ban

El jött az adó be val lás ok ide je. Idén
is le he tõ ség nyí lik min den ki nek
adó ja 1%-ának fel aján lá sá ra. Kér -
jük, ha úgy ér zi, sze ret né is ko lánk
ala pít vá nyá nak és ezen be lül ta nu -
ló ink hely ze té nek job bí tá sát, ren -
del ke zõ nyi lat ko za tán a kö vet ke -
zõ ket ad ja meg: 

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

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

Kö szö net tel az is ko la ta nu lói

ADÓ 1% az is ko lá nak

EGYE SÍ TETT SZO CI Á LIS IN TÉZ MÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PI AC TÉR. 17, Tel.: 267-048 IN TÉZ MÉNY VE ZE TÕ: JANKOVICSNÉ VE RES KA TA LIN

BÓ BI TA BÖL CSÕ DE IDÕ SEK NAP KÖ ZI OTT HO NA GYER MEK JÓ LÉ TI VÉ DÕ NÕI SZOL GÁ LAT
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15. 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17. ÉS CSA LÁD SE GÍ TÕ SZOL GÁ LAT 6750 ALGYÕ,
TEL.: 517-368 TEL.: 267-048, ÜGYELET: 06-20-55-48-612 6750 ALGYÕ, PAC TÉR. EGÉSZSÉGHÁZ U. 42.
VE ZE TÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KOR NÉ LIA KLUBVEZETÕ: KOVÁCSNÉ LOSONCZ MAG DOL NA TEL.: 267-866 TEL.: 267-234
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Az al gyõi ovi Ka ti ca cso port já ba tar to zó gyer me kek bol do gan vet ték bir to kuk ba az újon -
nan vá sá rolt bú tort, melyet az in for ma ti kai nor ma tí va ke re te tett le he tõ vé.

2010, ja nu ár 26.-án nyílt nap volt
a Szi vár vány óvo dá ban. Szü lõk és
ta ní tó né nik jöt tek, hogy meg les sék
az is ko la kez dés elõtt ál ló kis tu dó -
so kat. Sok pár, a meg szo kott nál na -
gyobb ci põ he vert a cso port szo ba
elõtt. Sok szem pár fi gyel te iz ga lom -
mal, és büsz ke ség gel gyer me két.

Az óvó né nik ve zény le té vel meg -
kez dõ dött a fog lal ko zás. Já té kos
volt, még is ko moly, me lyet a gye -
re kek na gyon él vez tek. Lo gi kai és
kész ség fej lesz tõ já té kok so ka sá -
gát ol dot ták meg mi köz ben ész re
sem vet ték, hogy el in dul tak a TA -
NU LÁS út ján.

A na pot egy báb já ték az „Arany
ta ra jos kis ka kas” zár ta, mely re -
mek re si ke re dett. Ez a nap így volt
ke rek! A szü lõk és a ta ní tó né nik
elé ge det ten áll tak fel. Ezek a gye -
re kek jó ala pot kap tak egy má sik
élet re. Az élet re a ta nu lás ra! Jö -
võ re már az is ko lá ban ta lál ko zunk.
Kö szön jük. 

Petrik Ró bert szü lõ 
*

A Gom ba cso port feb ru á ri nyílt
nap ján azt hi szem nem csak ne -
kem, ha nem más szü lõk nek is
meg le pe tést oko zott a még csak 5
hó nap ja kis cso por tos óvo dá sok
be mu tat ko zá sa.
A gye re kek egy ré sze a Montessori
prog ram hoz kap cso ló dó egy sze -
rû, de rend kí vül öt le tes esz kö zök -
kel ját szott, me lyek se gít sé gé vel
ész re vét le nül ta nul hat ják meg pél -
dá ul a pá ro sí tást, a szá mo lást vagy
a cso por to sí tást. Né hány gye rek
a mi ni „konyha-nappali”sarokban
gya ko rol ta tel jes át élés sel a csa lá -

di élet min den nap ja it, fõz tek, te -
rí tet tek, et tek, gye re ket ne vel tek.
Jó volt lát ni, hogy min den ki ké -
rés nél kül szé pen vis  sza rak ta a já -
té ko kat a he lyük re, és még a ná -
luk majd nem na gyobb ját szó szõ -
nye get is pre cí zen ös  sze te ker ték
hasz ná lat után.
Ez után kö vet ke zett az Ági óvó né -
ni ál tal el ké szí tett fa li nap tá ron az
ak tu á lis nap, év szak és idõ já rás
meg ha tá ro zá sa, amely ben is mét
re me kel tek a gye re kek, volt aki
még a „C” be tût is fel is mer te, mint
„ci ca be tût”. A csend já ték nem
csak a gye re kek kon cent rá ci ó ját
és fe gyel me zett sé gét fej lesz tet te,
ha nem a szü lõk fe lé is a nyu ga lom
ér zé sét árasz tot ta.
El is me rést ér de mel az, hogy a
szep tem ber el sõ he té ben még né -
ha sír do gá ló, az óvo dá val még csak
is mer ke dõ kis fi úk, kis lány ok né -
hány hó nap alatt ös  sze szo kott, fe -
gyel me zett cso port tá ala kul tak,
akik azon ver se nyez nek, hogy ki
mond ja el a ver set, ki vá la szol jon
ha ma rabb a kér dés re, vagy ki old -
ja meg a fel ada tot. Lát szik, hogy
jól ér zik ma gu kat, szí ve sen vesz -
nek részt a já té kok ban és köz ben
ész re vét le nül szer zik meg a kor -
osz tá lyuk tól még nem el vár is me -
ret anya got és az élet ben fon tos,
alap ve tõ vi sel ke dé si sza bá lyo kat.
Ben nem csak egy kér dés ve tõ dött
fel a nyílt nap vé gén: va jon mi -
lyen tu dás sal fog nak jö võ re meg -
lep ni min ket a gye re kek, ha már
most ennyi min dent tud nak?

Gu ba csi Eni kõ

Ná lunk bi zony a víz csap ból is ez
fo lyik! „Ez mi ért újdonság?”- kér -
dez het nék.

„Ez ter mé sze tes.”
Az óvo dá ban a mai gye re kek -

nek ter mé sze tes, hogy a csap ból

min dig fo lyik a víz. Már meg ta nul -
ták, hogy a víz nagy kincs, vi gyáz -
ni kell rá, nem fo lyat juk fe les le ge -
sen!

Ez még nem min den, ez csak
az ele je. Hogy mi nek az ele je? A
Kom pe ten cia ala pú óvo dai prog -
ram cso mag VÍZ té ma terv ja vas la -
ta i nak, me lyek óvo dánk ban a
TÁMOP 3.1.4 pá lyá zat meg va ló -
sí tá sa so rán ja nu ár, feb ru ár, már -
ci us hó na pok ban ke rül fel dol go -
zás ra a gyer mek cso por tok ban. 

El sem hin nék, mi lyen sok ré tû -
en le het meg kö ze lí te ni, fel dol goz -
ni eze ket a té má kat. Men  nyi él -
mény, ta pasz ta lat szer zé si le he tõ -
ség kap cso ló dik hoz zá. Az az iga -
zi is me ret, amit a gyer mek ön ma -

ga sze rez meg. Ez a leg fon to sabb
el vünk, ezért biz to sí tunk szá muk -
ra mi nél több te vé keny sé get, me -
lye ket dra ma ti kus és moz gá sos já -
té kok kal te szünk szí ne seb bé, él -
mény sze rûb bé.

Ho gyan is „vi zez tünk?”:
Ak vá ri u mot ké szí tet tünk, kí sér -

le tez tünk a víz hal maz ál la po tá val
(fa gyasz tot tunk, ol vasz tot tunk, for -
ral tunk), te át ké szí tet tünk, él vez -
tük a hó esést, szán kó zást, hóvár
épí tést, ha jót haj to gat tunk, úsz -
tat tuk a ví zen, hor gász tunk, utá -
noz tuk a ha lak moz gá sát, szín cá -
páz tunk. A ho mok-víz asz talt is ki -
pró bál tuk, kí sér le tez tünk ho mok -
kal, víz zel és még folytathatnám…

Ját szot tunk, éne kel tünk, raj zol -
tunk, agya goz tunk, fes tet tünk és
egy szer csak azt vet tük ész re, hogy
sok min dent tud tunk meg a víz rõl.

Pe dig „csak ” ját szot tunk!
Gö rög An na má ria

óvo da pe da gó gus

Víz, víz, tisz ta víz...Nyílt nap a Mar ga ré ta cso port ban

Be irat ko zás az is ko la el sõ év fo lyam ára 
A 2010/2011-es tan év el sõ év fo -
lyam ára tör té nõ be irat ko zás ide je: 

2010. már ci us 16. (kedd) és
már ci us 17. (szer da) 8–17 órá ig.

Hely szín: Al gyõi Ál ta lá nos Is -
ko la „Fe hér” Is ko la, Tit kár ság
(6750, Algyõ Kas tély kert u. 59.)

A 11/1994. (VI. 8.) MKM ren -
de let 17.§ (1) be kez dés ér tel mé -
ben „Az ál ta lá nos is ko la el sõ év -
fo lyam ára tör té nõ be irat ko zás kor
be kell mu tat ni a gyer mek szü le -
té si anya köny vi ki vo na tát, az is -
ko lá ba lé pés hez szük sé ges fej lett -
ség el éré sét ta nú sí tó iga zo lást.”
- va la mint a ta nu ló tár sa da lom -
biz to sí tá si azo no sí tó je lét (TAJ
szám). 

Az egyes adó- és já ru lék tör vé nyek
mó do sí tá sá ról szó ló 2008. évi
LXXXI. Tör vény 236. §-a 2009. ja -
nu ár 1-jei ha tál  lyal mó do sí tot ta a
köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. Tör vény 2. sz. mel lék le tét,
mely érin ti a nyil ván tar tan dó és to -
váb bí tan dó ada tok tar tal mát is. En -
nek ér tel mé ben ki bõ vült a KIR-ben
nyil ván tar tott ada tok kö re. Az ok -
ta tá si sze mély nyil ván tar tás, mint
ok ta tá si ága za ti nyil ván tar tás, kö te -
les ke zel ni min den egyes nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ, köz ok ta tá si in téz -
mény  nyel jog vi szony ban lé võ ta nu -
ló ese té ben a ta nu ló tár sa da lom biz -
to sí tá si azo no sí tó je lét (TAJ szám). 

Dr. Var ga Il di kó Jegy zõ
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Az év el sõ ka ja kos ver se nye a Hé -
rak lész Fi zi kai Fel mé rõ Or szá gos
Baj nok ság volt, me lyen az al gyõi

után pót lás spor to lók is szá mot ad -
tak fel ké szült sé gük rõl. 

Feb ru ár 6-án a nagy men  nyi sé -
gû ha va zás el le né re 33 egye sü let
több mint 1000 ver seny zõ je gyûlt
ös  sze az or szág min den szeg le té -
bõl és mér te ös  sze tu dá sát a gyõ -
ri Ber csé nyi Mik lós Gim ná zi um -
ban és a Gyõ ri Dó zsa sport te le -
pén.

A prog ram ban fi zi kai szá mok sze -
re pel tek, fu tás (2000-2500 mé te res
táv), hú zódz ko dás (fél perc alatt
ma xi má lis da rab szám), láb eme lés (1
perc alatt ma xi má lis da rab szám).

Al gyõi ered mé nyek:
Kor osz tály: 2001 - lány – 5 in du -
ló ból - Bukor An na I. hely

Kor osz tály: 2001 - fiú -16 in du ló -
ból Szalontai Bo tond 11. hely
Kor osz tály: 2000 - fiú -28 in du ló -
ból Demecs Bá lint 20. hely
Kor osz tály: 1998 – lány-33 in du -
ló ból Ko vács Ré ka 25. hely
Kor osz tály: 1997 - fiú – 74 in du -
ló ból Ko pasz Bá lint I. hely
Kor osz tály: 1996 - fiú – 63 in du -
ló ból Ja ni Zol tán 30. hely
Sa mu Ist ván 47. hely
Ko vács Ro land 51. hely

Ko pasz Pé ter, 
Kopaszné De me ter Irén edzõk

Csú cson az al gyõi ka ja ko sok
Az 5. for du ló 
(2010. 01. 31.) ered mé nyei
Üllés-Tisza-parti Sakk is ko la 4–1
1. Nagy Zol tán - Mikó Va lér 0–1
2. Papp Zol tán - Tésik Pé ter 1–0
3. Ba logh Fe renc - Szilassi Ábel 1–0
4. Csat or dai De zsõ - Tésik Lász ló 1–0
5. Gá bor Gé za - Tö rök Má té 1–0
Algyö - Szatymaz mér kõ zés el -
ma radt
Sza bad na pos csa pat: Mórahalom

A 6. for du ló 
(2010. 02. 14.) ered mé nyei:
Üllés - Mórahalom 3–2
Nagy Zol tán - Mol nár Je nõ 0–1
Papp Zol tán - Tumbász Pé ter 1–0

Ba logh Fe renc - Kois Já nos 1–0
Gá bor Gé za - Ujházi Ádám 0–1
Rácz Gá bor - Bár ká nyi Ta más 1–0
Ti sza-par ti - Algyõ 2–3
Bakacsi Csa ba - Sí pos Kál mán 0–1
Szajbéli Sá mu el - Gonda And rás 0–1
Tubak Dá ni el - dr. Gonda Já nos 0–1
Dá vid Le ven te - Nacsa Gá bor 1–0
Tö rök Má té - Sza bó Dá ni el 1–0
Sza bad na pos csa pat: Szatymaz

A 7. for du ló pá ro sí tá sa
(2010. 02. 28.)
Ti sza-par ti - Szatymaz
Mórahalom - Algyõ
Sza bad na pos csa pat: Üllés

Dr. Gonda Já nos

Csong rád Me gyei Sakk baj nok ság

Feb ru ár 2-án 18 fõ vel ver seny zett
az al gyõi is ko la a Kör ze ti já té kos
sport ver se nyen. Is ko lánk csa pa ta,
meg is mé tel ve a ta va lyi si ke rét, is -
mét az I. he lyet sze rez te meg. A
csa pat ta gok nak kü lön bö zõ já té -
kos fel ada tok ban kel lett meg mu -
tat ni uk ügyes sé gü ket (aka dály pá -
lyán fel ada tok, lab da ve ze tés stb.),
mely ben ki vá ló an helyt áll tak. A
csa pat tag jai: Ba lázs An na, Bá lint
Márk, Belovai Krisz ti án, Belovai Ri -

ta, Bodó Já nos, Bozóki Ri chárd, Gá -
bor Zsó fia, Gyöm bér Mi hály, Jaksa
Vi vi en, Kiss Ro land, Kõ mû ves Ádám,
Már ta Csen ge, Mol nár Vik tó ria, Nyu -
las Imo la, Pál Má té, Por tö rõ Dorina,
Szalontai Bo tond és Tú ri Aliz. 

A kör ze ti ver se nyen el ért el sõ
hel  lyel is ko lánk csa pa ta to vább ju -
tott a me gyei ver seny re is, ame lyen
a VI. he lye zést ér tük el. 

Var ga Ág nes 
test ne ve lõ

I. he lye zés a kör ze ti já té kos sport ver senyen

Ja nu ár vé gén is ko lánk di ák jai több
ver seny szám ban is pró bá ra te het -
ték ügyes sé gü ket a Sze ge den meg -
ren de zett Csong rád me gyei ser dü -
lõ és gyer mek te rem at lé ti ka baj -
nok sá gon, ahol a kö vet ke zõ ered -
mé nyek szü let tek: 

30m-es sík fu tás ban a lá nyok nál
a ’97-ben szü le tet tek ver se nyé ben
X. he lye zést ért el Sze ke res Dzsenifer
6. osz tá lyos, a ’99-ben szü le tet tek
ver se nyé ben III. lett Por tö rõ Dorina
4.a, X. he lye zett lett Szaniszló Var -
ga Er zsé bet 4.b, XI. lett Né meth Éva
4.b és XII. he lye zést ért el Már ta
Csen ge 4.b osz tá lyos ta nu ló; a fi -
úk nál a ’95-ben szü le tet tek ver se -
nyé ben II. lett Bodó Zol tán 8.b, a
’97 -ben szü le tet tek ver se nyé ben
XVIII. he lye zést ért el Szaniszló
Var ga At ti la 6. osz tá lyos, a ’98-ban
szü le tet tek ver se nyé ben XX. lett
Szvetnyik Mar tin 5.a, a ’99-ben szü -
le tet tek ver se nyé ben XI. he lye zett
lett Pál Má té 4.a és a 2000-ben
szü le tet tek ver se nyé ben I. he lye -
zést ért el Bodó Já nos 4.a osz tá lyos
ta nu ló. 

A hely bõl tá vol ug rás ver seny -
szá má ban a lá nyok nál a ’97-ben
szü le tet tek ver se nyé ben VI. lett
Sze ke res Dzsenifer 6. osz tá lyos (1,76
m), a ’98-ban szü le tet tek ver se -
nyé ben X. he lye zést ért el Mol nár
Fan ni 5.a (1,75 m), a ’99-ben szü -
le tet tek ver se nyé ben II. lett Por -
tö rõ Dorina 4.a (1,88 m) és V. he -
lye zett lett Szaniszló Var ga Er zsé bet
4.b (1,75 m) osz tá lyos ta nu ló; a fi -
úk nál a ’95-ben szü le tet tek ver se -

nyé ben II. he lye zést ért el Bodó
Zol tán 8.b (2,48 m), a ’97-ben szü -
le tet tek ver se nyé ben IX. lett
Szaniszló Var ga At ti la 6. osz tá lyos
(1,91 m), a ’98-ban szü le tet tek ver -
se nyé ben I. he lye zett lett Slebics
Gá bor 5.a (2,10 m) és a 2000-ben
szü le tet tek ver se nyé ben I. he lye -
zést ért el Bodó Já nos 4.a (2,01 m)
osz tá lyos ta nu ló.

A súly lö kés ben a lá nyok nál a
’96-ban szü le tet tek ver se nyé ben
II. he lye zést ért el Bús Me lin da 7.a
(7,80 m), III. lett Kõ mû ves Ma ri ann
7.a (7,70 m) és V. he lye zett lett
Bé ké si Krisz ti na 7.a (7,25 m), a ’98-
ban szü le tet tek ver se nyé ben II.
he lye zést ért el Mol nár Fan ni 5.a
(8,10 m) és a ’99-ben szü le tet tek
ver se nyé ben VI. lett Né meth Éva
4.b (5,50 m) osz tá lyos ta nu ló.

A me di cin lab da do bás ban a fi -
úk nál a ’95-ben szü le tet tek ver se -
nyé ben III. he lye zést ért el
Szalontai Ben ce 8.b (10,24 m), a
’96-ban szü le tet tek ver se nyé ben
III. lett Bodó Ár pád 7.b (9,40 m),
a ’97-ben szü le tet tek ver se nyé ben
VII. he lye zett lett Jaksa Ta más 6.
osz tá lyos (6,90 m), a ’98-ban szü -
le tet tek ver se nyé ben I. he lye zést
ért el Slebics Gá bor 5.a (7,90 m) és
IV. lett Szvetnyik Mar tin 5.a (7,30
m) és a ’99-ben szü le tet tek ver se -
nyé ben I. he lye zett lett Pál Má té
4.a (7,40 m) osz tá lyos ta nu ló.

Fel ké szí tõ ta ná ra ik: 
Var ga Ágnes,

Ficsór Bar na bás
és Ret kes Zsolt

Csong rád me gyei baj nok ság: 
5 arany érem

Feb ru ár 27-én a Hód me zõ vá sár -
he lyi Gyar ma ti De zsõ Sport uszo -
dá ban ren dez tek or szá gos úszó -
ver senyt. Az al gyõi is ko la el sõ
olyan di ák ja, aki or szá gos úszó -
ver seny re be ju tott: Gyõrfi Dá vid
7.a osz tá lyos ta nu ló, aki a me gyei

ver se nyen hát úszás ban I. he lyen
ért cél ba. Az or szá gos ver seny „B”
ka te gó ri ás III. kor cso port já ban a
100 m-es hát úszás ban Dá vid a XX.
he lyen vég zett. Fel ké szí tõ ta ná rai:
Magosi Krisz ti na, Ficsór Bar na bás
és Zsura Zol tán.

Az al gyõi is ko la di ák ja az or szá gos úszó ver se nyen 
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Már ci us 12. (péntek)
„Ger gely já rás” az óvo dá ban. Az
is ko la al só ta go za tos ta nu lói el lá to -
gat nak a nagy cso por to sok hoz, és e
ré gi ha gyo mány fel ele ve ní té sé vel
ked ves ked nek a le en dõ el sõ sök nek.
Már ci us 17. (szerda)
Szak mai nap az óvo dá ban  
Kör nye ze ti ne ve lés fon tos sá ga. Ta -
pasz ta lat cse ré vel egy be kö tött szak -
mai nap az al gyõi Szi vár vány Óvo -
dá ban. 17 órá tól a le en dõ kis cso -
por tos óvó né nik el lá to gat nak a
Bó bi ta böl csö dé be, ahol tá jé ko zó -
dó be szél ge té sen is mer ked het nek
meg az õs  szel óvo dá ba ke rü lõ ki -
csik szü le i vel. 
Már ci us 23. (kedd) 
Ma gyar or szá gi Montessori Egye -
sü let Dél-al föl di ré gió szak mai
nap ja.

Ven dé ge ink lesz nek a kül föl di
test vér te le pü lé sek meg hí vott szak -
em be rei. Elõ adó: Stefán Ma ri ann

a Ma gyar or szá gi Montessori Egye -
sü let el nö ke. Elõ adá sá ban a kör -
nye ze ti ne ve lés fon tos sá ga mel lett
be mu tat ja B. Mé hes Ve ra „Majd -
nem 100 év” cí mû ön élet raj zi
köny vét.
Már ci us 30. (szerda)
Óvo da-csa lád kap cso la ta. Szak mai
nap az óvo dá ban. Meg hí vott elõ -
adónk, Lendvai An na Köz ok ta tá -
si szak ér tõ.
Már ci us 30. (szerda) 
Hús vé ti ké szü lõ dés ke re té ben a
to jás fes tés for té lya i val is mer ked -
he tünk meg Bereczné Láz ár Nó -
ra irá nyí tá sá val.  
Már ci us 30. (szerda)
Nyílt nap a Mi ci mac kó cso port ban. 
Áp ri lis 7. (szerda), 8. (csütörtök)
A FÖLD té ma kör fel dol go zás ke -
re té ben a nagy cso por to sok lá to -
ga tás sal egy be kö tött, vi rág ül te té -
sen vesz nek részt, a do rozs mai úti
Vi rág pa let tá ban.

A Szivárvány Óvoda programjai
MÁR CI US ÉS ÁP RI LIS ELE JE
Már ci us 11. 14.30: Vers mon dó ver -
seny az 5–8. év fo lyam ré szé re.
15.: 10.00: Nem ze ti ün nep. Ko szo -
rú zás az Or szág zász ló nál.
16.: Óra rend vál to zás az 1–4. év -
fo lyam ban úszás mi att.
16–17.. 8.00–17.00: 1. osz tá lyo -
sok be íra tá sa a Fe hér is ko lá ban.
17. 14.00: Nyelv tan-he lyes írá si
ver seny az 1–2. év fo lyam ban
18. 14.00: Nyelv tan-he lyes írá si
ver seny a 3–4. év fo lyam ban.
18–19.: 8. oszt. ta nu lói adat la pok
mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge az is -
ko lá ban.
17–21.: Ta lál ko zó Len gyel or szág -
ban a Comenius pá lyá zat ke re té -
ben pe da gó gu sok rész vé te lé vel.
22. 7.30: A Víz Vi lág nap ja – az
egy hó na pos pro jekt meg nyi tó ja.
Vadasparki órák az 1–4. év fo -

lyam ban.
22. 14.30: Ter mé szet is me re ti ve -
tél ke dõ 5–7. év fo lyam ban.
23. 14.30: A sze ge di rend õr ka pi -
tány ság ál tal szer ve zett elõ adás
Sze ge den.

26. 14.00: Pro jekt zá ró a nap kö zi -
ben: Ta vasz, ta va szi nép szo kás ok.
30.: Ter mé szet is me re ti ve tél ke dõ
a 2–4. év fo lyam ban.
31.: Kis tér sé gi ma te ma ti ka ver -
seny Mórahalmon 5–8. év fo lyam
ré szé re
áp ri lis 1.: Ta ní tás nél kü li mun ka -
nap.
áp ri lis 2–6.: Ta va szi szü net (szü -
net elõt ti utol só ta ní tá si nap már -
ci us 31. szer da, szü net utá ni el sõ
ta ní tá si nap áp ri lis 7. szer da).
áp ri lis 8. 7.00-17.00: Ebéd be fi ze -
tés áp ri lis hó nap ra (18 nap).
áp ri lis 9. 8.00–12.00: Ebéd be fi -
ze tés áp ri lis hó nap ra (18 nap).
Ta ní tá si he tek már ci us-áp ri lis hó -
nap ban:

már ci us 8 – 12. A hét
már ci us 16–19. B hét
már ci us 22–26. A hét
már ci us 29-31. B hét
áp ri lis 7-9. A hét
áp ri lis 12–16. B hét

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

Is ko lai ha tár idõ nap ló

A de cem be ri Hír mon dó ban már
be szá mol tunk a nyer tes pro jekt
pályázatunkról.(TÁMOP-3.1-4-
08/2-2008/0049)

A kom pe ten cia ala pú óvo dai ne -
ve lé sünk lé nye ge, hogy a gyer me -
kek olyan hasz nál ha tó tu dást kap -
ja nak, ame lyet ta pasz ta la ta i kon
ke resz tül sze rez nek meg és a meg -
szer zett tu dást az élet kü lön bö zõ
te rü le te in, élet hely ze tek ben al kal -
maz ni tud ják.

A kom pe ten cia ala pú prog ram -
cso mag hang sú lyoz za a sza bad já -
té kot, mely to vább ra is meg ma -
rad az óvo dai ne ve lé sünk fõ esz -
kö ze ként. Ez zel a mód szer rel a
ne ve lõ mun kánk so rán to vább ra is
dif fe ren ci ál tan fej leszt he tõk a gyer -
me kek komp lex ké pes sé gei, fi gye -
lem be vé ve az egyé ni és élet ko ri
sa já tos sá go kat.

A prog ram al kal ma zá sa so rán
a gyer me ke ik szá má ra az óvo da-
is ko la át me net még ru gal ma sab -
bá vál hat, hi szen a he lyi is ko lá ban
is több szá lon fu tó kom pe ten cia
ala pú ok ta tá si prog ra mok ke rül -
tek be ve ze tés re.

Kor sze rû mód sze rek kel kí ná -
lunk így iz gal mas és sok szí nû te -
vé keny ked te tést a gyer me kek köz -
vet len ta pasz ta lat szer zé sé re, kí sér -
le tez ge té sé re ala poz va, így kí ván -
csi vá vál nak a dol gok iránt, sok -
kal nyi tot tab bak és a ma guk szint -
jén ész re ve szik, meg ér tik a kör -
nye zõ vi lág ös  sze füg gé se it. Sok kí -
sér le tet, meg fi gye lést, al ko tó mun -

kát vég zünk, ami ko ope ra tí van
cso port bon tá sok ban tör té nik. 

Ja nu ár, feb ru ár és a már ci us a
víz té ma kö ré épül. A fog lal ko zá -
sok té má ja a víz ha tá sa a kü lön -
bö zõ anya gok ra- az anya gok ha -
tá sa a víz re- a víz hal maz ál la pot
vál to zá sai kö ré épül nek. Té li vi zes
já té kok, spor tok. Víz ben és víz -
par ton élõ ál la tok és nö vé nyek.
Ja nu ár ban az idõ já rás is ked ve -
zett ne künk, a ha vas, té li idõ ben
le he tõ ség nyílt a köz vet len ta pasz -
ta lat szer zés re, víz zel, hó val, tör -
té nõ kí sér le te zés re. ( Hó-vár épí -
tés, szán kó zás, hó go lyó zás, hó kris -
tály né ze ge tés na gyí tó val stb. Cé -
lunk, hogy a gyer me kek a köz vet -
len ta pasz ta lat szer zés kap csán jus -
sa nak új is me re tek bir to ká ba, fej -
lõd jön gon dol ko dá suk, ki tar tá suk,
fi gyel mük, egy más hoz va ló vi szo -
nyuk, bõ vül jön lá tó kör ük, szó -
kincs ük ki fe je zõ kész sé gük.

Az élet hos  szig lan tar tó ta nu lás el -
sõ in téz mé nyes szín te re az óvo da,
alap ja a bel sõ mo ti vá ció. Sze ret -
nénk ezt az óvo dai gyer mek évek
alatt meg ala poz ni a kom pe ten cia
ala pú óvo dai ne ve lé si tech ni ká ink -
kal, pe da gó gi ai mód sze re ink kel,
új in no vá ci ó ink ki dol go zá sá val, be -
ve ze té sé vel. Ter mé sze te sen mind -
eh hez a szü lõk, a gyer me kek és a
ne ve lõk har mo ni kus kap cso la ta
ad ja az ala pot és mi eb ben min den -
kor part ne rek sze ret nénk len ni!

Bakosné Szöllõsi Ág nes
Óvo da pe da gó gus

Kom pe ten cia ala pú ne ve lés a Szi vár vány Óvo dá ban

A PRO MUSICA Mû vé sze ti Is -
ko la II. fél év re ter ve zett prog ram -
jai

Feb ru ár : 
Fi a tal Mû vé sze ti Is ko lák Ze nei

Ver se nye Sze ge den
Ven dé günk egy ze ne mû vész:

Hang ver seny és be szél ge tés egy
hí res sze ge di ze nés  szel-

Már ci us : 

Csong rád me gyei Kor társ ze nei
Ta lál ko zó Szen te sen.

Ma ros men ti Fesz ti vál Deszken.
Ta nár-di ák hang ver seny az is -

ko la ka ma ra ter mé ben.
Áp ri lis: Há zi ver seny ( Sze ged,

Fõ fa sor 68.)
Má jus: Tan sza ki hang ver se nyek
Jú ni us: Év vé gi vizs gák, be mu ta tók.

Dr. Zomboriné Ger gely Klá ra

Ze nei hí rek

Az al só ta go za tos ta nu lók a köl tõk
szebb nél-szebb ver sei kö zül vá lo -
gat tak. A szín vo na las meg mé ret -
te tés két ka te gó ri á ban tör tént: 1-
2. év fo lyam és a 3-4. év fo lyam.

He lye zé sek: 1-2. év fo lya mon I.
he lye zést ért el  Bukor An na 2.b,
II. lett Üve ges Lász ló 1.b és III. he -
lye zett lett Bu ra Be at rix 2.a osz tá -
lyos ta nu ló; kü lön díj ban ré sze sül -
tek Lan tos Sza bi na 1.a, Zakar Zsa -
nett 1.b és Ker tész Tek la 1.b osz tá -
lyos ta nu lók. 

A 3-4. év fo lya mon I. he lye zést
ért el Sze ke res La u ra 3. osz tály, II.

lett Hor váth La u ra 3. osz tály és
III. he lye zett lett Né meth Éva 4.b
osz tá lyos ta nu ló; kü lön díj ban ré -
sze sül tek Tóth Vanessza 3. osz tály
és Ba kos Dorina 4.a osz tá lyos ta nu -
lók. 

Is ko lán kat a te rü le ti ver se nyen
az I.–II. he lye zést el ért ta nu lók
kép vi se lik.

Kö szön jük a szü lõk nek is a fel -
ké szí tés ben nyúj tott se gít sé get. 

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

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

Vers mon dó ver seny 
az al só ta go zat ban
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Or szág gyû lé si kép vi se lõ ket vá lasz tunk
Dá tu mok és jo gok

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2010.
évi vá lasz tá sá nak el sõ for du ló ja
2010. áp ri lis 11. va sár nap, a má -
so dik for du ló nap ja: áp ri lis 25.
va sár nap. A sza va zás 6.00 órá tól
19.00 órá ig tart.

A vá lasz tá son je löl tet aján la ni
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
szükséges. Egy vá lasz tó pol gár csak
egy je löl tet ajánl hat.

Azon vá lasz tó pol gár ok, akik nek
lak cí me csak Algyõ te le pü lés meg -
ne ve zé sét tar tal maz za, il le tõ leg
akik iga zo lás sal ren del kez nek, vá -
lasz tó jo gu kat a 4. szá mú sza va zó -
kör ben gya ko rol hat ják. (Algyõ,
Ko sár fo nó u. 16. – Zöld Is ko la)

Sza vaz ni csak sze mé lye sen, a
sze mély azo nos ság iga zo lá sát kö -
ve tõ en, a vá lasz tó pol gár la kó he -
lyén vagy - iga zo lás sal - la kó he -
lyé tõl tá vol a ki je lölt sza va zó kör -
ben, il le tõ leg kül föld ön a Ma gyar

Köz tár sa ság ki je lölt kül kép vi se le -
te in is le het.

Iga zo lás ki adá sát aján lott le vél -
ben áp ri lis 6-ig, sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott út ján áp ri lis 9-
én 16.00 órá ig le het kér ni a la kó -
hely sze rint il le té kes jegy zõ tõl.

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. 

A moz gá sá ban aka dá lyo zott vá -
lasz tó pol gár a sza va zást meg elõ zõ -
en a vá lasz tá si iro dá nál, a sza va zás
nap ján a sza va zó kör ben kér he ti
írás ban, moz gó ur na ki szál lí tá sát.

A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok -
ba a je lö lõ szer ve ze tek ál tal de le -
gál tak be je len té se 2010. áp ri lis
2-án 16 órá ig tör tén het.

Rész le tes tá jé koz ta tá sért a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban a Vá lasz -
tá si Iro dá hoz le het for dul ni az
aláb bi te le fon szám okon: 62/517-
517, 62/517-511.

He lyi Vá lasz tá si Iro da

Hús vé ti ün ne pi mi se rend 
az al gyõi Szent An na temp lom ban
Vi rág va sár nap (már ci us 29.):
szent mi se pas si ó val 8.30 óra kor.

Nagy csü tör tök (áp ri lis 1.): az
utol só va cso ra mi sé je: 17.00 óra -
kor.

Nagy pén tek (áp ri lis 2.): szer tar -
tás pas si ó val, hó do lat a Szent Ke -
reszt elõtt 17.00 óra kor.

Nagy szom bat (áp ri lis 3.): fel -
tá ma dá si szer tar tás: 18.00 óra kor.

Hús vét va sár nap (áp ri lis 4.):
szent mi se 8.30 óra kor, utá na fel -
tá ma dá si kör me net.

Hús vét hét fõ: szent mi se 8.30-kor

Mol nár Áron a JOB BIK kép vi se lõ je lölt je 
Sze ged 3-as szá mú vá lasz tó ke rü let ében

„1973. au gusz tus 20-án szü let tem
Sze ge den, de tõs gyö ke res al gyõi va -
gyok. Ál ta lá nos is ko lás éve im is itt
tel tek, majd a sze ge di Rad nó ti Mik -
lós Gim ná zi um ba jár tam. 1995-ben
an gol sza kos ta nár ként vé gez tem a
Ju hász Gyu la ta nár kép zõ fõ is ko lán. 

Büsz kén írom le, hogy há rom
gyer me kes édes apa va gyok, bár a
har ma dik ba bánk csak már ci us ban
fog ja meg lát ni a nap vi lá got. Csinsz -
ka lá nyom az idén kez dett el óvo -
dá ba jár ni, má sik kis lá nyom, Zen -
gõ más fél éves és leg na gyobb örö -
möm re nem kell böl csõ dé be jár nia.
Fe le sé gem, Ka ta lin, an gol böl csész
és ta ná ri dip lo má val ren del ke zik és
gyer me ke ink szü le té sé ig ta ní tott.
Az Õ tá mo ga tá sa na gyon fon tos és
na gyon so kat je lent szá mom ra, hi -
szen oda adó há zas tár sak nél kül a
ha za ügye sem fog elõ re ha lad ni. 

1995 óta, egy két éves ang li ai ki -
ruc ca nást le szá mít va, ta nár ként, ne -
ve lõ ként dol go zom. Ta ní tot tam
Újszentivánon, Tá pén, és Fel sõ vá -
ro son. Im már öt éve egy sze ge di üz -
le ti ma gán is ko la fõ ál lá sú dol go zó ja
va gyok, ahol el sõ sor ban üz le ti an gol
nyelv vizs gá ra va ló föl ké szí tés sel fog -
lal ko zom. Új ki hí vás szá mom ra,
hogy eb ben a tan év ben már pe da -
gó gi át, pszi cho ló gi át és edzés el mé -

le tet is ok ta tok. A mun kát so sem ke -
rül tem és sem mi lyen mun kát nem
tar tok szé gyell ni va ló nak. Szé gyen -
kez nie an nak kell, aki nem tel jes tu -
dá sá val, ha nya gul, pon tat la nul, föl -
ké szü let le nül vég zi a fel ada tát. 

Több egye sü let nek vol tam el nök -
sé gi tag ja és el nö ke, de po li ti kai
párt nak so sem. A Jobbikot sem
párt nak te kin tem el sõ sor ban, ha -
nem egy olyan kö zös ség nek, mely -
nek tag ja it egy „ódi va tú”, „nem
eukomfort” ér zés, a ha za sze re tet
ko vá csol ös  sze. Olyan ha za fi ak és
ha za le á nyok tár sa sá ga, akik nek már
ki nyílt a sze mük és tisz tá ban van -
nak az zal, hogy ha ma ro san új vi lág
fog el jön ni, ami re mi nél több hon -
fi tár sun kat föl kell ké szí te nünk.

Leg fon to sabb fel ada tom nak azt
tar tom, hogy meg mu tas suk a még
nem „lá tók nak”, hogy már szü le tõ -
ben van egy jobb és szebb vi lág.
Ezért in dí tot tuk el Algyõn a Moz -
go ló dó Kép Kört, mely nek ke re té -
ben olyan moz gó ké pek ve tí té sé re
vál lal ko zunk, me lyek for ma bon tó,
né ha meg hök ken tõ té má kat dol -
goz nak föl. Idén szep tem ber tõl a
Kör ke re te in be lül ne ves elõ adó kat
is meg hí vunk, ami vel re mél he tõ leg
to vább nö vek szik a szí vük ben lán -
got hor dó ma gya rok szá ma. Áp ri -

lis ban út já ra in dult az Al gyõi Gon -
do lat cí mû ha vi la punk, mely ugyan -
ezt a célt szol gál ja. A nagy ér dek lõ -
dés re va ló te kin tet tel, má ra nem tit -
kolt szán dé kunk ká lett, hogy az új -
ság mag ja több Csong rád me gyei és
azon kí vü li te le pü lés re is el jus son. 

Hit val lá som:
– hi szek az em be rek ben, és hi -

szem, hogy na gyon vágy nak a tisz -
ta ság ra, be csü let re, tisz tes ség re, de
nem hi szek a vad gyû lö let ben

– hi szem azt, hogy a Job bik meg -
ha tá ro zó ere je lesz a kö vet ke zõ or -
szág gyû lés nek, hogy be lül rõl rom -
bol ja szét a ré git és épít sen föl egy
új, igaz sá go sabb rend szert

– hi szek a vé le mény kü lönb ség ben
és egy más el fo ga dá sá ban, de nem tû -
röm, ha ki hasz nál nak és el nyom nak

– hi szek ab ban a kép let ben, hogy
több nem ze ti ér zel mû em ber egyen -
lõ több Jobbikos sza va zó, ezért hi -
szem, hogy ha rossz mód sze rek kel,
föl ké szü let le nül szó lunk a vá lasz -
tók hoz az ös  sze jö ve te le ken, ün nep -
sé ge ken, vagy a mé di án ke resz tül,
ak kor meg ren dül het vagy ki sem
ala kul a bi za lom irá nyunk ban

– hi szek a szer ve zett ség ben, a kö -
vet ke ze tes ség ben és az ön kép zés ben,
me lyek a jó kö zös ség alap pil lé rei

– hi szek a gon do lat ere jé ben, a
ma gyar ész já rás ban, tu dom, hogy
csak új öt le tek kel és me rõ ben más
né zõ pont ból meg kö ze lí tett vá la -

szok kal le het a nem ze tet ki moz dí -
ta ni csip ke ró zsi ka ál má ból

– hiszek ma gam ban, hogy az elõt -
tem ál ló föl ada tok vég re haj tá sá hoz
elég föl ké szült és ki tar tó va gyok

– hi szek a csa lá dom ban és a ba -
rá ta im ban, hogy kel lõ tá mo ga tást
és bá to rí tást ad nak eh hez a mun -
ká hoz

– hiszek a Jó is ten ben, az Öreg
Õstenben, aki mel let tünk fog áll ni,
amíg vi lág a vi lág,

– és vé gül hi szek Ma gyar or szág
föl tá ma dá sá ban.” (X)

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

(március 28-én) dél után 3 óra kor az al gyõi ka to li kus temp lom ban.
Papp Lász ló re for má tus lel kész
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A Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le -
te he lyi cso port ja az idén is gaz -
dag prog ram mal in dult.

Ja nu á ri el sõ klub dél utá nun kon
tag tár sunk, Dr. Ré nes Im re ál lat -
or vos 40 éves ta pasz ta la tát át ad -
va tá jé koz ta tott ben nün ket az ál -
la tok ról az em ber re ter je dõ be -
teg sé gek rõl.

Ér de kes volt hall gat ni mi lyen
ve szély fe nye get het ben nün ket,
ha túl kö zel en ged jük ma gunk -
hoz a há zi ál la to kat.

Feb ru ár ban az I ne gyed év ben
név nap ju kat ün nep lõ ket kö szön -
töt tük, köz ben meg be szél tük a múlt
év ta pasz ta la ta it, az idei ter ve in ket.

Feb ru ár 23-án fi nom csö rö ge
fánk kal kö szön töt tük a far san got
és egy mást. Köz ben Herczeg Jó -
zsef ön kor mány za ti kép vi se lõ úr
tá jé koz ta tást adott a Nagy köz ség
ügyes-ba jos dol ga i ról, ter ve i rõl,
utá na kér dé sek kel „zak lat tuk”.
Ezek re kész sé ge sen vá la szolt.

Im már ha gyo má nyo san a Fa lu ház
ál tal szer ve zett far san gi ve tél ke dõn
is el in dul tunk, nagy elán nal ké szül -
tünk rá – úgy gon dol tuk, szá munk -
ra a lé nyeg a rész vé tel, még is az elõ -
ke lõ III. he lyet sze rez tük meg. 

Leg kö ze lebb már ci us 10-én 15
óra kor ta lál ko zunk a Fa lu ház ban

Sermann Jó zsef, ve ze tõ sé gi tag

Az új év ben is moz gás ban a moz gás kor lá to zot tak

Algyõ Nagy köz ség Jegy zõ je ér te -
sí ti a la kos sá got, hogy a sú lyos
moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz -
le ke dé si ked vez mé nye i rõl szó ló
164/1995. (XII.27.) Kor mány ren -
de let alap ján be nyújt ha tó ké re -
lem nyom tat vány be nyúj tá sá nak
ha tár ide je 2010. áp ri lis 30-a. 

A ké rel met a 2009. évi jö ve del -
mé rõl szó ló iga zo lás (a Nyug díj fo -
lyó sí tó Igaz ga tó ság ál tal meg kül -
dött a 2009. évi nyug díj ról szó ló
iga zo lás), va la mint a be nyúj tó val
kö zös ház tar tás ban élõ sze mé lyek
2009. évi jö ve del mé rõl szó ló iga -
zo lás csa to lá sá val ké rik vis  sza jut tat -
ni 2010. áp ri lis 30. (pén tek) nap -
já ig a Pol gár mes te ri Hi va tal Igaz -
ga tá si és Szo ci á lis Cso port já hoz
(6750, Algyõ, Kas tély kert u. 40.).

Amen  nyi ben a ko ráb bi or vo si szak -
vé le mény nem volt vég le ges, úgy az
I. fo kú szak vé le ményt is mé tel ten csa -
tol ni kell. Nem jo go sult köz le ke dé -
si tá mo ga tás ra az a sú lyos moz gás -
kor lá to zott sze mély, aki fo gya té kos -
sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, va la -
mint aki nek csa lád já ban az egy fõ -

re ju tó ha vi jö ve de lem a 71.250 fo -
rin tot meg ha lad ja. A sú lyos moz -
gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl szó ló
164/1996. (XII.27.) Kor mány ren de -
let sze rint sze mély gép ko csi szer zé -
si tá mo ga tás a bel ke res ke del mi for -
ga lom ban tör té nõ 3 mil lió fo rin tot
meg nem ha la dó, leg fel jebb 1610
cm3 lö ket tér fo ga tú ben zin üze mû,
il let ve leg fel jebb 2000 cm3 lö ket -
tér fo ga tú di e sel üze mû sze mély gép -
ko csi vagy gé pi meg haj tá sú ke rek -
es  szék vá sár lá sa ese tén a vé tel ár -
hoz nyúj tott hoz zá já ru lás, mely nek
mér té ke a vé tel ár 60 %-a, leg fel -
jebb azon ban 300.000 fo rint.

Ha szer zé si tá mo ga tást kí ván az
érin tett igé nyel ni, szí ves ked jék írás ban
nyi lat koz ni ar ról, hogy a tu laj do ná ban
lé võ sze mély gép ko csi hány éves. 

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ
sze mé lye sen Flender Eri ka szo ci á -
lis ügy in té zõ nél ügy fél fo ga dá si idõ -
ben a Pol gár mes te ri Hi va tal Igaz -
ga tá si és Szo ci á lis Cso port ján, vagy
a 62/517-513-as te le fon szá mon.

Dr. Var ga Il di kó Jegy zõ

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek 
köz le ke dé si ked vez mé nye i rõl

Fél éves tûz vé del mi tá jé koz ta tó
A Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Hi -
va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó -
sá ga, mû kö dé si te rü le tén 2009.
II. fél év ében 614 be je len tett ese -
mény tör tént, me lyek a kö vet ke -
zõk bõl áll nak: 
2009. II. fél év: Tûz ese tek: 277 (29
utó la go san jel zett), Mû sza ki men tés:
289, Té ves jel zés: 40, Vak lár ma: 8,
Ös  sze sen: 614

Mû kö dé si te rü le ten kí vü li se gít -
ség nyúj tást 18 eset ben haj tot tunk
vég re.

Tûz ese tek so rán 2009. má so dik
fél év ben 9 sze mély sé rült meg és
2 sze mély hunyt el. A mû sza ki
men té sek so rán 55 fõ sé rül tet
men tet tünk ki, to váb bá köz úti bal -
ese tek al kal má val 11 fõ hunyt el.

Ös  sze ha son lít va a 2009 I. fél -
évé vel a tûz ese tek és mû sza ki men -
té sek szá ma emel ke dett (2009. I.
fél év ben tûz eset 210, mû sza ki
men tés 133). Szin tén emel ked tek
a té ves jel zé sek (17) és a vak lár -
mák (6) da rab szá ma is.

A 2009 II. fél év ében a tûz ese -
tet kö ve tõ en és a tûz vizs gá lat le -
foly ta tá sa után 10 eset ben volt
bûn cse lek mény gya nú ja. 

2009. év II. fél év ében ös  sze sen
93 tûz vé del mi el len õr zést haj tot -
tunk vég re, eb bõl 80 át fo gó, 13
utó el len õr zés volt. 19 köz ér de kû
be je len tés ki vizs gá lá sá ban jár tunk
el. A fél év fo lya mán nem al kal -
maz tunk kény sze rí tõ in téz ke dést,
43 eset ben ad tunk ki ha tó sá gi bi -
zo nyít ványt.

Pa rancs nok sá gunk szak ha tó sá -
gi te vé keny sé ge ügye ink szá mát
te kint ve a 2009 I. fél év éhez ké -
pest kis mér ték ben csök kent, a II.
fél év ben 709 szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lást ad tunk ki. 

2009. évet ös  sze gez ve ös  sze sen
141 al ka lom mal tar tot tunk tûz vé -
del mi el len õr zést, tûz vé del mi ügy -
ben 452 al ka lom mal kon zul tál -
tunk, 35 al ka lom mal foly tat tunk
le tûz vizs gá la tot, 93 al ka lom mal
ad tunk ki ha tó sá gi bi zo nyít ványt.
Tûz jel zõ, va la mint tûz ol tó be ren -
de zés lé te sí té sé vel és hasz ná lat ba -
vé te lé vel kap cso la to san ha tó ság -
ként 80 al ka lom mal jár tunk el.   

Tá jé koz ta tás cél já ból né hány je -
len tõ sebb tûz- és kár eset: 

1. 2009. au gusz tus 23.-án a Sze -
ged, Na pos úton lé võ ven dég lõ
rész ben égett, te tõ szer ke ze te tel -
jes ter je del mé ben. 

Be csült kár ér ték: 30 000 000 Ft
Ke let ke zé si ok: is me ret len. 
2. 2009. ok tó ber 4.-én a Sze -

ged, Hattyas so ri kis ker tek egyi -
ké ben fa szer ke ze tû hét vé gi ház
tel jes ter je del mé ben égett Az eset
al kal má val egy sze mély el hunyt.

Be csült kár ér ték: 500 000 Ft.
Ke let ke zé si ok: is me ret len. 
2. 2009. de cem ber 1.-én Sze ged,

Ûr ha jós ut cai pa nel épü let egyik la -
ká sá ban ágy ne mûk ég tek. Az eset
al kal má val egy sze mély el hunyt. 

Be csült kár ér ték: 100 000 Ft.
Ke let ke zé si ok: is me ret len.
Sok eset ben olyan tü zek hez is ki -

vo nul tunk, ahol a la kók a me le gí -
tés re fel tett ola jat, ételt, zsírt a tûz -
he lyen fe lej tet ték. Ilyen ese tek ben
a fel he vült olaj, zsír be gyul lad és
meg gyújt ja a kör nye ze té ben lé võ
ég he tõ anya go kat (füg gönyt, szag-
és pá ra el szí vót). A nem szak sze rû
be avat ko zá sok so rán, az ol tás sal
pró bál ko zó la kók több eset ben
szen ved tek égé si sé rü lé se ket.

Du dás Mik lós tûz ol tó ez re des sk.
fõ ta ná csos

tûz ol tó pa rancs nok

Sze ged hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga

Az ál ta lá nos is ko lák or szá gos köz -
le ke dé si is me re ti ver se nyé nek me -
gyei for du ló ján is ko lánk ta nu lói a
kö vet ke zõ he lye zé se ket ér ték el: a
ne gye dik osz tá lyo sok ver se nyé ben
VIII. he lye zett lett Kun Sza bó Zol tán

4.b osz tá lyos ta nu ló, fel ké szí tõ ta ná -
ra Do bó Gyön gyi; a nyol ca dik osz tá -
lyo sok ver se nyé ben XI. he lye zett
lett Bí bor Vik tó ria 8.a osz tá lyos ta -
nu ló, fel ké szí tõ ta ná ra Ret kes Zsolt.

Ret kes Zsolt  fel ké szí tõ ta nár

Országos közlekedési ismereti verseny

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-e, 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 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 ve ze té sé -
vel 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 meg be -
szél jük. Sü tõ Eri ka

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

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.

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 TEJ KAP HA TÓ 
140 Ft/ li ter.

Ér dek lõd ni 
Kõ mû ves Zsolt

Te le fon szám: 
06-20/58-25-279

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 
(5000 FT/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

Algyõn a Bar tók Bé la

ut ca 60. szám alatt 

66 m2-es la kás 

+ ga rázs 22 m2

el adó

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

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

KLÍ MA BA RÁT PÁ LYÁ ZAT CSA LÁ DI HÁ ZAK RA

30–60 %-OS ÁL LA MI 
TÁ MO GA TÁS IGÉ NYEL HE TÕ:

– NYÍ LÁS ZÁ RÓ CSE RE ESE TÉN
– KÜL SÕ HÕ SZI GE TE LÉS RE
– FÛ TÉS KOR SZE RÛ SÍ TÉS RE

– NAP KOL LEK TO ROS REND SZER KI ÉPÍ TÉ SÉ RE

IN GYE NES FEL MÉ RÉS, SZAKTANÁCSADÁS, 
ÁRAJÁNLAT, PÁ LYÁ ZAT KÉ SZÍ TÉS.

Te rü le ti kép vi se lõ:
Kõmûvesné Ele kes Va lé ria

Algyõ, Egész ség ház u. 8., 06-20/9384-102

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

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

„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés 
és pedikur ajándékutalványnyal!”

Bejelentkezés a Borbála Fürdo 517-520-as telefonszámon vagy 
14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.

Timi pedikur, manikur
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AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; 
külsõ-belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklõdés esetén házhoz megyünk 
és árajánlatát személyre szabottan,

díjtalanul elkészítjük!

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

alfoldablak-algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

TÉRJEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!
Ér de mes el jön ni hoz zánk a Re ál ABC-be.

Algyõ, Kas tély kert u.8.
Ak ci ók kal és szé les áru vá lasz ték kal vár juk ked ves vá sár ló in kat.

Íze lí tõ ára ink ból:
Tát ra UHT tej 1,5% 1/1 ...................................................... 139 Ft/ li ter

Re ál ku tya kon zerv több íz 1240 gr ................................ 285 Ft/ da rab

Re ál fi nom liszt 1/1 .................................................................. 95 Ft/kg

Tchibo family ká vé 250 gr .............................................. 459 Ft/ da rab

Re ál öb lí tõ több il lat ................................................................ 219 Ft/ l

Pur mo so ga tó 500 ml .................................................... 199 Ft/ da rab

Ba ba hab für dõ 750 ml .................................................. 629 Ft / da rab

Mlekpol trap pis ta sajt ........................................................ 1049 Ft/kg

Re ál le csó kol bász 500 gr ............................................ 299 Ft/ cso mag

Több faj ta, friss sü té sû fornetti ter mék kap ha tó.

Hús vé ti idény áru szé les vá lasz té ká val vár juk ked ves vá sár ló in kat.
Hús vé ti ün ne pek re elõ ren de lé se ket ka lács ra, ke nyér re fel ve szünk.

Ud va ri as ki szol gá lás sal vár juk ré gi és új vá sár ló in kat.

Re ál ABC dol go zói

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
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Az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat Sze -
ge di Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont
tisz te let tel tá jé koz tat ja a la kos sá got,
hogy már ci us 22-én (hét fõ) 9-13
óra kö zött vér adó na pot szer vez
Algyõn, a fa lu ház ban (Bú vár u. 5.).
Egyút tal ké rik a vér adás ra je lent ke -
zõ ket, hogy sze mé lyi iga zol vá nyu -
kat, TAJ kár tyá ju kat és lak cím kár -

tyá ju kat hoz zák ma guk kal! Or szá -
gos át lag ban 1000 la kos ra 50 vér -
adás esik, a Csong rád me gyei át lag:
1000 la kos ra 80 vér adás! A vér adók
se gí tõ kész sé gét elõ re is kö szö nik!

Dr. Sze ke res Ve ro ni ka 
ré gió ve ze tõ fõ or vos

OVSZ Sze ge di Re gi o ná lis 
Vér el lá tó Köz pont

Vér adó nap Algyõn

Igen, igen. Las san kö ze le dik az
Al gyõi Nõ egy let meg ala ku lá sá nak
15. év for du ló ja.

Ar ra gon dol tunk, hogy a sü te -
mé nyes könyv si ke ré bõl okul va
egy újabb re cept könyv meg je len -
te té sé vel mél tó kép pen em lé kez -
he tünk a je les ese mény re. Mi, al -
gyõ i ek.

Ezért ar ra ké rünk min den fõz ni
sze re tõ falunkbelit, nem tõl és kor -
tól füg get le nül, se gít sen ös  sze ál lí -
ta ni egy va do na túj sza kács köny vet!

Vá runk sa ját egye di és csa lá di
re cep te ket, te hát nem sza kács -
könyv bõl ki ír ta kat, le ve se ket, sül -

te ket vagy akár egy tál éte le ket, de
a fi nom sa lá tá kat se fe led jék. Tud -
ják, a pu ding pró bá ja az evés, te -
hát ar ra ké rünk min den re cep -
test, hogy má jus 8-án. a fa lu na -
pok al kal má ból ren de zett ma já li -
son ke res sék fel a Nõ egy let sát rát
és a 3-5 sze mély re el ké szí tett fi -
nom ság le adá sá val ne vez ze nek a
re cept könyv be. Lé nye ges, hogy az
el ké szí tett étel pon tos re cept je, il -
let ve a sza kács sa ját ada tai mel lé -
kel ve le gye nek, mert így lesz le -
fo tóz va az étel a ké szü lõ könyv be.

Vár juk a gya kor lott há zi as  szony -
ok és lel kes kez dõk je lent ke zé sét! 

Fa ka nál ra fel!

A Sze ge di Ti ni Te le fon Egye sü let
egész ség ne ve lé si és
drogprevenciós pá lyá za tá nak ke -
re té ben szü lõk nek és ser dü lõk nek
kö zös tré nin get szer ve zünk. 

El sõ ta lál ko zás: már ci us 17. 17
óra (az tán: ös  sze sen 7 al ka lom -
mal lesz a fog lal ko zás szer dán ként
17-19 órá ig) a Ját szó ház ban (Kas -
tély kert ut ca 63.).

Rész vé te li díj nincs!
Cél ja: Olyan vi sel ke dé si és kom -

mu ni ká ci ós stra té gi ák meg ta nu -
lá sa, mely ben csök kent he tõ a konf -
lik tus fe szült ség ser dü lõ és fel nõtt
kö zött.

Te vé keny ség: 

– kö zös ség ki ala kí tás, kö zös ség -
for má lás le he tõ sé gei, tech ni kái;

– a mai kor ser dü lõ i nek jel lem -
zõi, ho gyan eny hít he tõk a konf lik -
tus fe szült sé gek ser dü lõ és fel nõtt
kö zött;

– az egész ség mo ti vált ma ga tar -
tás fej lesz té se, ne met mon dás a
drog ki hí vá sok ra.

Fon tos, hogy egy csa lád ból vagy
a szü lõ vagy a gye rek jö het! Együtt
nem!

A prog ram szer ve zõ je: Leléné
Gonda Irén (mo bil: 30/336 98 45).

Kér jük, rész vé te li szán dé ku kat
2010. már ci us 8-ig je lez zék!

Is ko la ve ze tés

Szü lõk, il let ve ser dü lõk tré ning je

Feb ru ár 15-én hét fõn dél elõtt a
Szi vár vány Óvo dá ban egy bo ron -
gós feb ru á ri na pot tett han gu la -
tos sá Szar vas Gé za bû vész ar tis -
ta. Az él mény tel jes pro duk ci ó já -
val szó ra koz tat ta az óvo dás gyer -
me ke ket és a fel nõt te ket. Nem
min den na pi bû vész mu tat vá nyo -
kat lát hat tak az óvo dá sok, ezért
szo kat lan volt szá muk ra de egy -
ben káp rá za tos is, hi szen ámu -
lat tal néz ték és les ték a for té lyo -
kat. Fe led he tet len órát tölt het -
tünk a va rázs la tos vi lág ban, ahol
még az asz tal is a le ve gõ be emel -
ke dett egy égõ gyer tyá val a te te -
jén! Be ava tott min ket pár va rázs -
trükk be, ahol még egy óvó né ni
se gít sé gé re is szük ség volt. A fe -
hér ga lamb a tá tott szá jú gyer -
me kek fe lé szállt, és han gos ne -
ve tés be és si kon ga tás ba tört ki a

né zõ kö zön ség a rög tön zött pro -
duk ció lát tán. Kü lön mû sor ké -
szült a ki seb bek és a na gyobb gye -
re kek szá má ra.

Lát vá nyos, hu mo ros, és ami leg -
fon to sabb, in te rak tív elõ adá sá val
igye ke zett min den gyer mek cso -
por tot ak tí van be von ni és szó ra -
koz tat ni. Az ap ró mu ta tós bû vész -
trük kök még a leg ki seb be ket is le -
nyû göz ték, hi szen így min den ki
ré sze se i vé vált a va rázs lat nak.

A gyer me ke ket és fel nõt te ket
új ra egy aránt szó ra koz ta tó, szín -
vo na las mû sor ral le het tek gaz da -
gab bak ezen a na pon! Kö szön jük
Szar vas Gé zá nak, hogy a ven dé -
günk volt és mi a ven dé gei le het -
tünk!

Bakosné Szöllõsi Ág nes
óvo da pe da gó gus

Is mét el va rá zsol tak min ket!
A Nyug dí jas Klub tag ja i nak nagy
örö mé re – klub ve ze tõnk Ma ri ka szer -
ve zé sé ben, Botka Lász ló, Algyõ or -
szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek se gít sé gé -
vel – le he tõ ség nyílt az Or szág ház
meg te kin té sé re, ezért feb ru ár 22-én
reg gel fél 7-kor kü lön bus  szal el in -
dul tunk Bu da pest re. 

A par la ment ben dél után vár tak
ben nün ket, ezért egy kis vá ros né zés -
re in dul tunk. Elõ ször a Bu dai vár ban
a Ha lász bás tyát és kör nyé két jár tuk
kör be. Be tér tünk a Má tyás temp -
lom ba, meg cso dál tuk ezt a XIII. szá -
zad utol só har ma dá ban fel szen telt
fõ temp lo mot. Az el sõ idõk ben az
észak-fran cia gó ti ka jel leg ze tes sé ge -
it mu tat ta az épü let, majd 1874-96
kö zött át épí tet ték, ki bõ ví tet ték. Nem
ta ka ré kos kod tak a dí szek kel. Itt ko -
ro náz ták ki rál  lyá Kár oly Ró ber tet,
Fe renc Jó zse fet és IV. Ká rolyt is. Nap -
ja ink ban a temp lom ban rend sze re -
sen tar ta nak kon cer te ket. A Má tyás
temp lom szen té lye mö gött, a Du ná -
ra és Pest re né zõ en pom pás ki lá tás
nyí lik a Ha lász bás tyá ról. 

A bás tya sé tány ról a Dísz-tér re ju -
tot tunk, 1686 után itt zaj lot tak a dísz -
fel vo nu lás ok. Han gu la tos sé tánk so -
rán meg te kint het tük az Aranysas Pa -
ti ka mú ze u mot, a Hil ton szál ló ele -
gáns és nyu godt hom lok za tát. Pi he -
nés ként be tér tünk a Mar ci pán mú -
ze um ba, amit lát ni kell. Kö vet ke zõ
meg ál lónk a Ger beaud Cuk rász da
volt (be men tük a Zserboboboba),
ahol ká vét, sü te ményt le he tett fo -
gyasz ta ni. Nem ma rad ha tott ki a
Szent Ist ván Ba zi li ka meg te kin té se
sem. A fõ vá ros leg na gyobb temp lo -
ma 1851-1905 kö zött neoreneszánsz
stí lus ban épült, 2003-ban fe je zõ dött
be a szak sze rû fel újí tá sa. Az im po záns
kül sõ mû vé szi bel sõt rejt, a fõ ol tá -
ron az el sõ ma gyar ki rály, Szent Ist -
ván car ra rai-már vány szob rá val. A
Szent Jobb Ká pol ná ban ta lál ha tó a
ma gyar ság nem ze ti erek lyé je, a név -
adó ki rály Szent Jobb ja. A több mint
100 éves, ám kor sze rû en fel újí tott
or go na, va la mint a temp lom cso dás
akusz ti ká ja le he tõ vé te szi, hogy az
egy ház ze nei kon cer tek fe lejt he tet -

len él ményt nyújt sa nak. To vább sé -
tál va Li pót vá ros han gu la tos ut cá in,
meg ér kez tünk or szá gunk há zá hoz. 

Az Or szág ház ke rí té sé nél vá ra koz -
tunk, aho va elénk jött a par la men ti
ide gen ve ze tõ. Kí sé re té ben szi go rú
biz ton sá gi el len õr zé sek (tás ka át vizs -
gá lás, fém ke re sõ ka pu) után lép het -
tünk az épü let be. Az Or szág ház ek -
lek ti kus, a Du na-part men tén hos  szan
el nyú ló épü le tét Steindl Im re ter -
vez te. Nem csak lát vá nya, mé re te is
le nyû gö zõ: 268 mé ter hosz  szú és 118
mé ter szé les. Be épí tett alap te rü le te
17 000 négy zet mé ter; fo lyo sói tíz
bel sõ ud vart raj zol nak kö rül. A XIX.
szá za di ma gyar ipar és kép zõ mû vé -
szet leg jobb jai dol goz tak a ko vá csolt -
vas ka puk vas csip ké in, a kan de lá be -
re ken, a hom lok za tot és a ter me ket
éke sí tõ fres kó kon, szob ro kon. ara -
nyo zott dí szí té se ken. Csak né hány
szám: töb bek kö zött 90 kül sõ és 152
bel sõ szo bor gaz da gít ja az épü le tet.
A dí szí tés hez hasz nált 22-24 ka rá tos
arany összmennyisége mint egy 40
ki lo gramm. Épí té se 1885-ben kez dõ -
dött, és bár 1896-ban már itt tar tot -
ták a mil len ni u mot kö szön tõ ün ne -
pi or szág gyû lést, a mun ka csak 1904-
ben fe je zõ dött be. A ku po la-csar nok -
ban meg te kint het tük a ma gyar ko -
ro nát és a ko ro ná zá si ék sze re ket is.
Eb ben az épü let ben ka pott he lyet a
nyil vá nos Or szág gyû lé si Könyv tár is.
A par la men ti ide gen ve ze tõ szak sze -
rû en be mu tat ta az épü le tet és az ott
fo lyó mun ká ról is be szélt. Lá to ga tá -
sunk kor is tar tott a par la men ti ülés,
így Botka Lász ló is kö szön tött ben -
nün ket, vá la szolt fel tett kér dé se ink -
re és né hány mi nisz ter is mo so lyog -
va kö szönt és el si e tett mel let tünk. Az
Or szág ház meg te kin té se után dél -
után fél 5-kor in dul tunk vis  sza. Na -
gyon el fá rad tunk, de sok új is me ret -
tel, fe lejt he tet len él mén  nyel let tünk
gaz da gab bak. A bu szon már szólt a
nó ta, es te fél 8-kor ér tünk Algyõre.

Kö szön jük ezt a szép na pot
Molnárné Vida Zsu zsan ná nak és
Bereczné Láz ár Nó rá nak, mert az õ
se gít sé gük nek kö szön het jük ezt a
ki rán du lást. Kneip Ferencné Ma ri ka

Bu da pes ten járt a Nyugdjías klub
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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
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL: páros hé ten dél elõtt, pá rat lan hé ten dél után
2010 március 8–12-ig  8–12,30-ig

március 16–19-ig 12-16,30-ig 
március  22–26-ig 8–12,30-ig

március 29-április 02-ig  12–16,30-ig  
április 6–9-ig  8–12.30-ig.

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám :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:
Már ci us 1.–5.:  7.30–12.00 óra kö zött.

Már ci us 8.–12.: 12.30–16.30 óra kö zött.
Már ci us 16.–19.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Már ci us 22.–26.: 12.30–16.30 óra kö zött.

Már ci us 29.–áp ri lis 02.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Áp ri lis 6.–9.:  12.30–16.30 óra kö zött.
Áp ri lis 12.– 16.: 7.30–12.00 óra kö zött.

Te le fon szám ok: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos

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

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

Pén tek: 8 órá tól 11 órá ig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42.

Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

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

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

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

Anyakönyvi hírek
SZÜ LE TÉS : 
Meg szü le tett Pé csi Pet ra ( 2010. 01. 25.)
– anya: Vidács Ág nes, apa: Pé csi At ti la;
Vass Lu ca (2010. 02. 05.) – anya:
Lavrencsics Zsu zsan na, apa: Vass De zsõ
Szi lárd; Gu ba csi No é mi (2010. 02. 16.)

– anya: Ök rös Eri ka, apa: Gu ba csi Zol tán.
Jó egész sé get kí vá nunk!

HA LÁ LO ZÁS:
Ba kos Sán dor 2010.01.01-én el hunyt.
Nyu god jék bé ké ben!
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Ja nu ár 21-én a Hall ga tói men tor -
prog ram és az IPR pá lyá zat ke re -
te in be lül az al gyõi is ko la al só és
fel sõ ta go za to sai két cso port ban
ver het ték az af ri kai do bo kat Sár -
ga is ko la épü le té ben. 

A djembe a nyu gat-af ri kai né -
pek tra di ci o ná lis ütõ hang sze re.
Jel leg ze tes hang zá sát a lent rõl fel -
fe lé szû kü lõ, majd hir te len ki öb -
lö sö dõ, hen ge res for má já nak kö -
szön he ti. A részt ve võ gye re kek kü -
lön bö zõ for má jú és nagy sá gú af -
ri kai kecs ke bõr bõl ké szült do bok -
kal ke rül tek test kö zel be. A do bo -
kat szép né pi fa ra gá sok dí szí tet -
ték és kü lön bö zõ han gon le he tett
meg szó lal tat ni: a kö ze pét meg üt -
ve egy erõs bas  szust hall hat tunk,
ám a szé le in kü lön fé le kéz tech ni -
kák kal a leg ma ga sabb han go kat is
ki csal hat tuk. A hang zást pe dig zsi -
nó rok se gít sé gé vel tud tuk sza bá -
lyoz ni. Ta lál koz hat tak a dob ve rõk
olyan do bok kal is, ame lye ken ko -
lomp is ló gott. Meg tud hat ták a
gye re kek azt is, hogy az el be szé lé -
sek sze rint há rom szel lem van a
djembében: a fa szel le me, amely -
bõl a do bot fa rag ták; az ál lat szel -

le me, amely nek bõ re az ütõ fe lü le -
tet ad ja, va la mint a dob ké szí tõ mes -
te ré, aki nek szak mai tu dá sa nél kül
dob nem ké szül het Af ri ká ban. 

A fog lal ko zá son min den ki jól
érez te ma gát és a gye re kek rit -
mus ér zé ké nek fej lesz tés re, a fi -
gye lem fej lesz tés re, a jobb és bal
agy fél te ké nek az ös  sze han go lá sá -
ra, a moz gás ko or di ná ci ó ra is na -
gyon jó ha tás sal volt. 

Auvalszky Ka ta 
men tor

Ütöt tük a djembét

Az Al gyõi Fa lu ház Könyv tár és
Táj ház az idén is sü te mény sü tés -
re in vi tál ja a fa lu as  szo nya it és lá -
nya it!

Ké szít sék el félt ve õr zött re cept -
jük alap ján a leg fi no mabb, ÉDES sü -
te mé nye i ket és hoz zák el a táj ház -
ba áp ri lis 1-jén 15 órá ig!

A be ér ke zett fi nom sá go kat há -
rom ta gú zsû ri bí rál ja el íz és kül -

alak alap ján. A leg szebb, leg fi no -
mabb sü te mé nyek ké szí tõ it ér té -
kes ju tal mat kap nak!

A sü te mény ver seny ered mé nyét
áp ri lis 1-jén, a táj ház ban, hús vé ti
ren dez vé nyünk ke re té ben hir det -
jük ki.

In for má ció:  te le fon: 268-220
vagy e-mail: tajhaz@algyoktv.net

Vár juk ne ve zé se i ket!

„Süs sünk, süs sünk valamit…” – hús vé ti sü ti pá lyá zat

A fa fa ra gók tár sa sá ga sem tét len ke -
dik. Eb ben az év ben újabb ér dek lõ -
dõk kel bõ vült a csa pat. A mes ter,
Oláh Er nõ ve ze té sé vel már önál ló an
fúr nak, fa rag nak, vés nek a gye re kek.
Sõt a fû rés  szel is ügye sen bán nak.

A fa fa ra gó csa pat csü tör tök dél -
utá non ként, 16 órá tól a táj ház ban
dol go zik az aláb bi idõ pont ok ban:
már ci us 11., már ci us 25. és áp -
ri lis 8. 

Oláh Ernõ fafaragó társasága a tájházban

Feb ru ár ban gyöngy fû zés sel kezd -
tük ezt a fél éves prog ra mot.
Izbékiné Cseuz Gab ri el la ve ze té sé -
vel kü lön fé le fû zé si tech ni ká kat
sa já tít hat tunk el. Gyö nyö rû nyak -
lánc ok, kar kö tõk ké szül tek.
Molnárné Süli-Zakar Zi ta új faj ta
agya go zá si mód szert mu ta tott be
ne künk. Vé kony agyag ru dak ból
épít het tünk, gyúr hat tunk, for máz -
hat tunk bög rét, vá zát. Alig vár -
juk, hogy szá ra dás után ki éget -
hes sük az el ké szült re me ke ket. 

Már ci us ban a ta vasz vá rás szel le -
mé ben vi rá got fo gunk varr ni Izbékiné
Cseuz Gab ri el la se gít sé gé vel. Gálné
Nagy Il di kópe dig csu hé ba bá val és ba -
ti ko lás sal ké szül a fog lal ko zá sok ra. 

Idõ pont ok: csü tör tök dél után
16 órá tól a Táj ház ban: már ci us
4., már ci us 18. és áp ri lis 15.

Eze ket a fog lal ko zá so kat a Mû -
ve lõ dé si há zak a nem for má lis ta -
nu lás szol gá la tá ban (TÁMOP-
3.2.3) pá lyá zat ból fi nan szí roz zuk.

Sü tõ Eri ka

Kéz mû ves fog lal ko zá sok a táj ház ban

Far san gi ját szó ház a fa lu ház ban
Feb ru ár 20-án, szom bat dél elõtt az
Al gyõi Mû vész kör im már ha gyo -
mán  nyá vált ját szó há zá ra se reg -
let tek a ki csik és a na gyok. Gálné
Nagy Il di kó ve ze té sé vel a mû vész -
kör tag jai gya kor lot tan kézmûves -
kedtek a gye re kek kel. Vál to za tos
far san gi masz kok ké szül tek kar -
ton ból, szí nes pa pír ból, flit ter bõl,
tol lak ból. Az idõ tel té vel min den
gye rek far san gi maszk ban pom -
pá zott, alig le he tett fel is mer ni
õket. A szor gos mun ká ra ösz tö -
nöz te õket a fi nom il lat, ami el lep -
te a fa lu ház elõ csar no kát. A Nyug -
dí jas Klub Kneip Ferencné Ma ri ka
ve ze té sé vel fi nom fán kot sü tött a
gye re kek nek. A maszk ban maj -
szo ló csöpp sé gek örö me le ír ha -
tat lan volt. Kö szön jük az Al gyõi

Mû vész kör nek és a Nyug dí jas Klub
tag ja i nak a fá ra do zást és az ön -

zet len mun kát.
Az Al gyõi Mû vész kör kö vet ke -

zõ, hús vé ti ját szó há za a táj ház ban
lesz áp ri lis 1-jén. Eh hez a prog -
ram hoz kap cso ló dik a Hír mon -
dó ban meg hir de tett sü te mény ver -
seny és hús vé ti ké pes lap pá lyá zat.

Sü tõ Eri ka

HÚS VÉ TI KÉ PES LAP PÁ LYÁ ZAT!

Az Al gyõi Fa lu ház Könyv tár és Táj ház, va -
la mint az Al gyõi Mû vész kör pá lyá za tot
hir det ki csik nek és na gyok nak egy aránt!
Ké szítsd el sa ját hús vé ti ké pes la po dat,
amely bár mi lyen anyag gal és tech ni ká -
val ké szül het.
A be adott mun ká kat dí jaz zuk és hús vé ti

ki ál lí tást ké szí tünk be lõ lük a táj ház ban.
Az al ko tá so kat már ci us 29., hét fõ 15 órá -
ig kér jük le ad ni a táj ház ban!

Bõ vebb in for má ció kér he tõ a táj ház ban 
te le fo non: 62/268-220; e-mai len: 
tajhaz@algyoktv.net
il let ve Gálné Nagy Il di kó nál a 62/268-239
vagy a 0630/473-5309 te le fo non!

Ké szül jünk együtt 
a Hús vét ra!

Farsangoltunk…
A vi dám sá gé volt a fõ sze rep feb -
ru ár 19-én dél elõtt az ovi ban. Az
ud va ri tél ûzõ csö röm pö lés, lár má -
zás után a cso port ban folyt a jel -
me zes fel vo nu lás, míg egy szer csak
söp rû nyé len re pül ve fe ke te ru hás
ba nyák je len tek meg.

A „vas or rú bá bák” tán cot rop -
tak, majd to vább si et tek. A gye re -
kek pe dig vár ták vis  sza õket, de a

„bo szik” le ve tet ték sö tét kö pe nyü -
ket és vis  sza vál toz tak ked ves óvó
né nik ké. A két Kit ti né ni, Bri git -
ta és Ani kó né ni csak a mó ká zás
ked vé ért öl tött ba nya jel mezt, a
gye re kek nagy örö mé re.

A mu lat ság ról ké szült ké pek a
jó han gu lat ról árul kod nak.

Szalainé Tombácz Eri ka

Az Al gyõi Lovasklub kö szö ni azok
se gít sé gét, akik adó juk 1%-át a
múlt év ben fel aján lot ták az Egye -
sü let ré szé re. A Lovasklub idén is
öröm mel fo gad ja tá mo ga tá sát

azok nak, akik úgy gon dol ják, így
tud ják se gí te ni mun kán kat! 

Al gyõi Lovasklub Egye sü let
Adó szám: 18474770-1-06

Kö szö net az 1%-ért

Húsvét elõtt nyúl lesz eladó
Algyõ, Géza utca 10 szám alatt.

Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés

Telefonszám: 06-30/953-0395
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SOK-MINDENT-TUDÁS EGYE TE ME ALGYÕN 
– a VI. sze mesz ter el sõ elõ adá sai

Már ci us 10., szer da, 18 óra – A pol gá ri Ma gyar or szág szü le té se. Ez út tal nem ked den,
ha nem szer dán vá runk min den kit, s nem az eme let re, ha nem a föld szin ti kis te rem be,
ahol is Ár pás Kár oly be szél a pol gá ri Ma gyar or szág szü le té sé rõl. Pol gá ri Ma gyar or -
szág – szám ta lan szor hall juk ezt a ki fe je zést, most ta lán tar ta lom mal is megtölthetõ…

*
Már ci us 23., kedd, 18 óra – Az ol va só kö rök, mint a köz gon dol ko dás fej lõ dé sé nek
meg ha tá ro zó te rei. Barátné dr. Haj dú Ág nes fõ is ko lai ta nár (SZTE JGYPK, Fel nõtt -
kép zé si In té zet) a köz könyv tá rak s egy ben a mû ve lõ dé si há zak egyik leg fon to sabb
elõz mé nye i rõl, az ön szer ve zõ dõ, de mok ra ti kus ci vil moz gal mak egyik leg el sõ, leg -
mar kán sabb for má já ról tart elõ adást a szo kott he lyen, szo kott idõ ben.

*
Áp ri lis 6., kedd, 18 óra – 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? Schád Lász ló pszi cho ló gus ré gi, ma nap ság gyak -
ran föl tett kér dé sek re ke re si a vá laszt elõ adá sá ban áp ri lis el sõ kedd jé nek es té jén.

Ren dez vény nap tár
MÁR CI US 10. (szer da) 13 óra: A te le pü lés tisz ta sá gi kft. fo ga dó órá ja a kis te rem -
ben (Nagymihály Má ria).
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.
MÁR CI US 10. (szer da) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me VI. sze mesz te ré nek
3. elõ adá sa a föld szin ti kis te rem ben – A pol gá ri Ma gyar or szág szü le té se. Elõ adó:
dr. Ár pás Kár oly tör té nész, ta nár.
MÁR CI US 11. (csü tör tök) 17 óra: Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: Herke
Ist ván tár la ta. Meg te kint he tõ: már ci us 26-ig.
MÁRCIUS 15.-én hétfõn, az ünnepi szentmise után (kb. 1/4 10-kor) a  NEMZETI
ÜNNEP alkalmából koszorúzás és megemlékezés az Országzászlónál. Ünnepi
beszédet mond Dr. Csernus Sándor történész, az SZTE BTK dékánja.
MÁR CI US 18. (csü tör tök) 16 óra: Kéz mû ves fog lal ko zás  a táj ház ban. Csu hé ba ba-
ké szí tés Gálné Nagy Il di kó val.
MÁR CI US 19. (pén tek) 17 óra: A Pálinkó Luj za Tánc is ko la gá la mû so ra a szín ház -
te rem ben.
MÁR CI US 20. (szom bat) 11 órá tól: Kis tér sé gi Nyug dí jas Klu bok Ta lál ko zó ja a fa -
lu ház ban.
MÁR CI US 22. (hét fõ) 9-13 óra: Vér adás a fa lu ház a föld szin ti kis ter mé ben (Vö rös -
ke reszt).
MÁR CI US 23. (kedd) 17 óra: Folt var rók Kö re a táj ház ban.
MÁR CI US 23. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me VI. sze mesz te ré nek 4.
elõ adá sa a fa lu ház eme le ti klub ter mé ben – Az ol va só kö rök, mint a köz gon dol ko -
dás fej lõ dé sé nek meg ha tá ro zó te rei. Elõ adó: Barátné dr. Haj dú Ág nes fõ is ko lai ta -
nár (SZTE JGYPK, Fel nõtt kép zé si In té zet).
MÁR CI US 24. (szer da) 17 óra: Élet re form Klub a klub te rem ben. Té ma: Ha té kony
al ter na tív te rá pi ák he lye a gyó gyí tás ban. Elõ adó: Dr. Bogdány Ani kó or vos.
MÁR CI US 25. (csü tör tök) 16 óra: Fa fa ra gók Tár sa sá ga a táj ház ban.
MÁR CI US 29. (hét fõ) 17 óra: Ci vil Fó rum a kis te rem ben.
MÁR CI US 31. (szer da) 9-17 óra kö zött: Bér let áru sí tás a föld szin ti kis te rem ben.
ÁP RI LIS 1.-2. (csü tör tök-pén tek) 9-17 óra kö zött: Bér let áru sí tás a föld szin ti kis te -
rem ben.
ÁP RI LIS 1. (csü tör tök) 17 óra: Ki ál lí tás meg nyi tó a Fa lu ház Ga lé ri á ban: Oláh Er nõ
és Bereczné Láz ár Nó ra tár la ta. Meg te kint he tõ: áp ri lis 13-ig
ÁP RI LIS 1. (csü tör tök) 16 óra: Hús vé ti ját szó ház a táj ház ban az Al gyõi Mû vész kör rel.
ÁP RI LIS 2. (pén tek) 19 órá tól: Hús vé ti Nosz tal gia Est. Ze nél: Sán dor Csa ba. Be lé -
põ díj: 700 Ft/fõ, ám mind azok nak, akik Hús vét kor szü let tek – in gye nes!
ÁP RI LIS 6. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egye te me VI. sze mesz te ré nek 5. elõ -
adá sa a Fa lu ház eme le ti klub ter mé ben – 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? Elõ adó: Schád Lász ló pszi cho ló gus.
ÁP RI LIS 8. (csü tör tök) 16 óra: Fa fa ra gók Tár sa sá ga a táj ház ban.

Vásárnaptár
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7-12 órá ig a fa lu ház mö -
göt ti par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vásárf
MÁR CI US 12. (pén tek) 9-12 óra: Ve gyes ipar cikk vásárf
MÁR CI US 16. (kedd) 9-12 óra: Ve gyes ipar cikk vásárf
MÁR CI US 18. (csü tör tök) 8-12 óra: Ka to nai- és mun ka ru ha vásárf
MÁR CI US 19. (pén tek) 9-14 óra: Ter mék be mu ta tó.
MÁR CI US 23. (kedd) 9-12 óra: Ru ha, ci põ vá sár.
MÁR CI US 26. (pén tek) 9-12 óra: Ru ha, ci põ vá sár.
ÁP RI LIS 9. (pén tek) 9-12 óra: Ruha– és ve gyes ipar cikk vá sár.
ÁP RI LIS 12. (hét fõ) 9-12 óra: Ruha– és ve gyes ipar cikk vá sár.

Mondjunk verset! 
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 re úgy is vár juk a vers sze re tõ al gyõ i e ket, hogy
je lent kez ze nek (fi a ta lok, idõ sek), 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
(bibl@algyo.hu).  A mû sor ban részt ve võk kö zött ma gyar köl tõk ver ses kö te te it és CD-
ket sor so lunk ki.Fel hí vom az iro da lom ked ve lõk fi gyel mét, hogy Köl csey Fe renc 220
éve, Reményik Sán dor 120 éve, Jó zsef At ti la pe dig 105 év vel ez elõtt szü le tett.

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

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!

Ve tél ked tek a ci vi lek
A fa lu ház ha gyo má nyos far san gi
ve tél ke dõ jét feb ru ár 26-án ren dez -
ték az idén. A já té kos ver sen gés re
ki lenc csa pat ne ve zett (a Moz gás -
kor lá to zot tak Egye sü le te, a Nyug -
dí jas klub, a Mû vész kör és Ci te rá -
sok kö zös bri gád ja, a Fa lu ház Ba -
rá ti Kö re, a Fidelitas, az Ezittaz, a
Bor ba rát nõk, a Szit  tya fat  tyak és a
Hi va tal csa pa ta), akik kö zül (so ro -

zat ban im már har ma dik al ka lom -
mal) a Szit  tya fat  tyak csa pa ta bi zo -
nyult a leg jobb nak, en nél fog va vég -
ele ge sen meg tart hat ták a ré gi Ván -
dor dí jat s egy évig ná luk le het az
új Ván dor díj is: Oláh Er nõ bu só ál -
ar cot for má zó maszk ja. Má so dik
he lyen a Mû vész kör és Ci te rá sok, har -
ma di kon pe dig a Moz gás kor lá to zot -
tak vé gez tek.
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