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

K Ö Z É L E T I  L A P  Á R A :  1 0 0  F t                                                                            2 0 1 0 .  j ú l i u s  X I X .  é v f .  7 .  s z á m

Képeslap – a viharról 
Is ten os to ra: jég esõ vel ter helt pusz tí tó
vi har csa pott le Algyõre, ked ves hú -
gom. 

Mint ha Ang li á ban len nénk: az idõ -
já rás a té ma megint. Unal mas nak
mond ják a nap és szél já rás ról szó ló be -
szél ge tést, de a jú ni us 18-i pén te ken
Algyõt súj tó vi har ról na gyon is iz gal -
mas rész le tes ség gel be szél nek a he lyi ek.

Itt a vi lág vé ge? – állt be lénk a félsz.
Sze mün ket ös  sze szû kít ve mé re get tük a
ka va rog va kö ze le dõ bal jós la tú fel hõ ket.
Nem fe ke te, nem is tintakék, ha nem
szür ké vel, li lá val és zöld del sze gé lye -
zett, piszkossárga fol tok kal ke vert vész
go moly gott fe lénk. Úgy tûnt észak ról
kö ze lít a sö tét ség, az tán min dent be bo -
rí tott! Hir te len föl fal ta a nap pa li vi lá -
gos sá got! Mint mi kor a Hold ta kar ja
el a Na pot. A Ti szá val pár hu za mos
fa lu szé li ut ca sor ról sem le he tett lát ni a
töl té sig. Ahogy a fel hõk kel egy be mo só -
dott az ár té ri fák ko ro ná ja is, meg dör -
dült az ég. S mint egy ve zény szó ra: el -
sza ba dul tak az ele mek! Vil lá mok ci káz -
tak. Tom bo ló szél ci bál ta a fá kat, tép -
te a ke rí tés re föl fut ta tott vad szõ lõt. Tel -
jes szé les sé gük ben ki ha sad tak a fel hõk.
Zú dult az esõ, mint ha dé zsá ból ön te -
nék. Az tán ka vics nyi jég da ra bok ver -
ték szecs ka vá gó ként ap ró ra a le ve le ket,
zúz tak kõ tö rõ ként ös  sze a cse re pet, lyug -
gat ták go lyó szó ró ként a re dõ nyö ket,
dön töt ték le lá buk ról a bú za me zõ ket,
ka szál ták le a füvet…   

Égen-föl dön se le he tett se gít sé get lel -
ni! Meg ad ta ma gát a leg mo der nebb
tech ni ka. Fel mond ták a szol gá la tot a te -
le fon há ló zat ok. S per sze az internet is.
Egy más tól el szi ge tel ve, te he tet le nül néz -
ték a sosemlátott vi har van dál pusz tí -
tá sát az Algyõn re kedt al gyõ i ek! A szom -
szé dos nagy vá ros ba sza kadt gyeveiket
pe dig a két ség beesés be ker get te az ag -
go da lom: mi le het sze ret te ik kel, sze re -
tett he lye ik kel, nö vé nye ik kel, ál la ta ik kal?! 

Is ten csa pá sa ér te a fa lut! A vi har fel -
hõk to va vo nul tá val elénk tá ru ló lát -
vány le tag ló zó. Az ele mek tíz perc nyi
tom bo lá sa után ka taszt ró fa súj tott öve -
zet nek tûnt az ut ca, a ház, a kert – a
vi dék! La pá tol ni le he tett a föld rõl a je -
get. Ko szos víz zel tel tek meg az ár kok.
A szél öreg fát ha sí tott ket té az ut ca sar -
kon, nyár fá kat csa vart ki tö ves tõl az

épü lõ is ko la mel lett. A véd te len ab la ko -
kat te le hord ta a szél vi zes le vél tör me -
lék kel, má sutt a jég ki ver te az üveg táb -
lát. A te ra szon a bú to rok el áz tak, sá ros
esõ tõl let tek pisz ko sak. A vi rág lá dá kat
föl bo rít gat ta, a mus kát lit szét cin cál ta a
szél. A Li li om, a Lõ rinc, de a Nyír fa ut -
ca két ol da la is má ig mu tat ja a pusz tí -
tás mér té két. Míg az egyik ház sor vé -
dett ol da la ép, ad dig az észak ról ér ke -
zõ jég esõ tõl súj tott ol dal olyan, mint ha
ott há bo rú dúlt vol na: a hun ga ro cel lel
nem rég szi ge telt ház fa la kat, a va ko la -
tot és az ab la ko kat óv ni hi va tott mû anyag
re dõ nyö ket golyóejtette se bek tar kít ják. A
reg gel még ápolt ker tek ben dél elõtt ti -
zen egy re min dent el vert a jég! Az ös  szes
cse resz nyét, meg  gyet a föld re szór ta, az
al mát, ba rac kot, szil vát, di ót még zöl -
den le ver te. A ve te mé nyes pa lán tá i ból
csak a szár cson kok ma rad tak. 

Elõ re jel zés? Ugyan! Va la mi kor még
re mél ték, hogy ar ra is ké pes az em ber,
de Edward N. Lorenz óta tud juk: le -
he tet len ség, hi szen egy pil lan gó bra zí li -
ai szárny csa pá sa ké pes Te xas ban tor ná -
dót ki vál ta ni! A pil lan gó ha tás hogy ne
ér vé nye sül ne, ami kor nem pi he könnyû
lep kék szárny csa pá sa, ha nem ember -
vadította lé nyek és emberkézalkotta ször -
nyek és gá zok rom bol ják az eget és föl -
det, ka var nak ká oszt?! Az idõ já rás elõ -
re jel zõi nem, leg fel jebb lel kes meg fi gye -
lõi le het nek a me te o ro ló gu sok. Ninivei
vi har kell a föl is me rés hez: az ön telt em -
ber csak kép zel gi, hogy is te ni?!

Vi har va dá szok itt nin cse nek, mint
ahogy ka taszt ró fa tu ris ták sem. Nem csak
azért, mert sa ját ja va in kat, ott ho nun -
kat, tá jun kat se be sí tet te a jú ni us kö ze -
pén tom bo ló ter mé szet. A jég ve rés tõl hal -
dok ló ker tek és föl dek lát vá nyá tól meg -
ren dült al gyõ i ek mun ká hoz lát tak. Le -
sza kadt ágat fû ré szel tek és ár kot ás va
ve zet ték el a föl gyü lem lett vi zet. Ép cse -
re pet tet tek a tö rött he lyé be és be üve gez -
ték az ab la ko kat. Ös  sze ge reb lyél ték a le -
vél tör me lé ket és la zí tot ták az agyon ázott
ta lajt: pa lán táz tak és amint le he tett, ma -
got ve tet tek, ked ves hú gom. És gyûj töt -
tek: ado má nyo kat és pénzt – más vi dé -
kek ár víz és vi har ká ro sult ja i nak!

Új ra kez dés. Re mény. Hit. Ez az igaz
re ak ció, az Em ber hez mél tó.

Ölel nõ vé red: Ág nes 
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Vé get ért a sza va zás az M43 Ti sza-híd já nak ne vé re
Gyõ zött Mó ra Fe renc

Vé get ért a Nem ze ti Inf rast ruk tú -
ra Fej lesz tõ Zrt., Sze ged Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta és
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta ál tal kö zö sen, már ci us 12-én
in dí tott kam pány az M43 au tó pá -
lya nyom vo na lán épü lõ Ti sza-híd
el ne ve zé sé re. A cél az volt, hogy
a la kos ság is ak tí van részt ve hes -
sen a név ki vá lasz tá sá ban. 

Az áp ri lis 16-ig be ér ke zett, kö -
zel 1500 kü lön bö zõ név ja vas lat
kö zül szak mai zsû ri vá lasz tott ki 5
le het sé ges ne vet. A Gyevi híd, Mó -
ra Fe renc híd, Nap fény híd, Rad -
nó ti Mik lós híd és Szent-Györ gyi
Al bert híd el ne ve zé sek rõl má jus
14-ig le he tett sza vaz ni.

A Mó ra Fe renc el ne ve zés kap -
ta a sza va za tok 51%-át, míg a má -
so dik és har ma dik he lyen szo ros

küz de lem után a Nap fény híd és
a Szent-Györ gyi Al bert híd el ne -
ve zés vég zett, 19 és 18%-os ered -
mén  nyel. Az ös  sze sí tett sza va zat -
szám ok alap ján a Gyevi híd és a
Rad nó ti Mik lós híd el ne ve zés kap -
ta a leg ke ve sebb vok sot. 

Az al gyõ i ek is le ad hat ták vok sa -
i kat a meg hir de tett idõ szak ban.
Itt a leg töb ben a Gyevi híd ra vok -
sol tak, me lyet a Rá kó czi híd és
Re gi na név kö ve tett. A sza va zók se -
gít sé gét ez úton is kö szön jük!

A kam pány tel jes do ku men tá ci ó -
ját az érin tet tek to váb bí tot ták a Föld -
raj zi név-bi zott ság nak, mely jo go sult
a dön tés meg ho za tal ára. A tes tü let
el fo gad ta a sza va zók több sé gé nek
ja vas la tát: Mó ra Fe renc híd nak ne -
vez te el az M43 Ti sza-híd ját.

dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

Algyõ is se gít az ár víz ká ro sul ta kon
Együtt érez az ár víz súj tot ta te le -
pü lé sek la kó i val Algyõ né pe és ön -
kor mány za ta. Ezért a nagy köz ség
ön kor mány za ta te le pü lé si ös  sze -
fo gás ra kér és buz dít ja in téz mé -
nye it, ci vil szer ve ze te it és vál lal -
ko zó it – az al gyõ i e ket. 

Az ön kor mány zat nak a Raiffei -
sen Bank Zrt.-nél ve ze tett, el kü lö -
ní tett szám lá já ra köz vet le nül utal -
hat nak pénzt a se gít sé get nyúj tók.
Az ös  sze gyûj tött ös  szeg bõl a ma -
gyar or szá gi ár víz ká ro sult te le pü -
lé sek új já épí té sét se gít jük. 

A be fi ze tés meg kön  nyí té se ér de -
ké ben sár ga csek ket is kér het nek
a se gí te ni szán dé ko zók az aláb bi
in téz mé nyek ben: 

– pol gár mes te ri hi va tal, Kas tély kert
ut ca 40., te le fon szám: 62/517-517,

– fa lu ház, Bú vár ut ca 5., te le -
fon szám: 62/517-172,

– könyv tár, Kas tély kert ut ca 63.,
te le fon szám: 62/517-190,

– pos ta hi va tal, Bú vár ut ca 4., te -
le fon szám: 62/267-042.

A szám la el ne ve zé se: „Algyõ az
ár víz ká ro sul ta kért”.

A szám la de vi za ne me, szá ma: HUF,
12067008-00190442-03600007.

Nem zet kö zi bank szám la szám
(IBAN): HU 1512 0670 0800 1904
4203 6000 07.

A szám la szám ra be folyt ado má -
nyok vég ös  sze gé rõl – a ban ki át fu -
tá si idõt is fi gye lem be vé ve – és a se -
gít ség nyúj tás ered mé nyé rõl te le pü -
lé sünk hon lap ján (www.algyo.hu),
il let ve az Al gyõi Hír mon dó ha sáb -
ja in tá jé koz tat nak.

Bõ vebb in for má ció kér he tõ: dr.
Pi ri Jó zsef pol gár mes ter, te le fon szám:
62/517-517, e-mail: pm@algyo.hu,
hon lap: www.algyo.hu.
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Meg újult a Bú vár ut ca
A „Bú vár ut ca fel újí tá sa Algyõn”
cí mû pro jekt meg va ló sí tá sá ra
nyert tá mo ga tást Algyõ Nagy köz -
ség Ön kor mány za ta az Új Ma gyar -
or szág Fej lesz té si Terv Dél-Alföldi
Ope ra tív Prog ram ke re té ben, a
DAOP 3.1.1/B-08-2008-0060 azo -

no sí tó szá mú „Kül te rü le ti (Algyõ,
01769-01767/66 hrsz.-ú) ös  sze kö -
tõ út épí té se cí mû pá lyá za tá val.
Ezen be ru há zás ré sze ként el ké -
szült a Bú vár ut ca tel jes re konst -
ruk ci ó ja.

A Bú vár ut ca ki emelt és sül  lyesz -
tett sze gél  lyel fel újí tott bur ko la -
tot ka pott. A re no vált sza kasz tel -
jes hos  sza: 319,88 mé ter, szé les -
sé ge: 6 és 7 mé ter kö zött vál to zó.

Kor sze rû sí tet ték a víz el ve ze tõ
rend szert is, mi köz ben a pos ta hi -
va tal és a ta ka rék szö vet ke zet épü -
le te elõtt 24 vá ra ko zó he lyet ala kí -
tot tak ki. A par ko lók kö zül 1-1
leg alább 3,5 mé ter szé les, aka dály -
men tes – a moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek ré szé re. A ki zá ró la gos sá -
got bur ko la ti je lek erõ sí tik meg.

A ki vi te le zés idõ sza ká ban a csa -

pa dék víz el ve ze tõ rend szer épí té -
sé hez fel kel lett bon ta ni a gép ko -
csi be ál ló kat, mely nek hely re ál lí -
tá sát az ön kor mány zat sa ját erõ -
bõl vál lal ta.

Új tér bur ko la tot tet tek le a kis -
bol tok elõt ti te rü le ten: ez jól il -

lesz ke dik a má sik ol da lon ki ala kí -
tott par ko ló hoz, így ja vít ja az ut -
ca ké pet.

A bur ko lat fel újí tá sa után, az út -
sze gély men tén ki ala kí tot tak új vi -
rág ágyá so kat, me lyek be még az
idén egy nyá ri vi rá go kat ül tet nek.

Az új Fõ tér is szé pül, hi szen a
Dísz kút nál le võ bur kolt te rü let kö -
ré kan de lá be res ledes ener gia ta ka -
ré kos köz vi lá gí tást sze rel tek föl,

de a té ren át ve ze tõ koc ka kö ves jár -
da mel lé is ju tott a dí szes lám pa -
osz lop ok ból. Ugyan ilyen köz vi lá -
gí tást ka pott a Tég lás ut ca és az
Egész ség ház ut ca kö zöt ti sza kasz,
va la mint a fa lu ház elõt ti te rü let is.

Az ös  sze kö tõ út ki vi te le zé si ha -
tár ide je au gusz tus 19-re mó do -
sult az el múlt idõ szak csa pa dé kos
idõ já rá sa mi att.

Si ke res pá lyá zat tal 
plusz tá mo ga tás a pe da gó gu sok nak
Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko lá ban a
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek kel, ta nu lók kal fog lal ko zó
gyógy pe da gó gi ai pót lék ra jo go -
sult pe da gó gu sok 61 ezer fo rin tot
kap hat nak, az osz tály fõ nö kök kö -

zött ös  sze sen 353 ezer fo rint pót -
lék oszt ha tó el. E tá mo ga tás an -
nak kö szön he tõ, hogy az al gyõi
ön kor mány za ta si ke re sen pá lyá -
zott a 13/2010. (III. 19.) OKM ren -
de let ben fog lal tak ra.

Mi énk a tér
Nyár vé gi ze nés, iro dal mi ka val -
kád az al gyõi Fõ té ren.

A Gyevi Art Kul tu rá lis Egye sü -
let (Toll for ga tók Kö re és Parlandó
Ének együt tes) szep tem ber 4-én
(szom ba ton) 16 órá tól 20 órá ig
tar tó ze nés, iro dal mi tea dél után -
ra vár min den ér dek lõ dõ al gyõ it.

Ha szí ve sen el mon da ná ked -

venc ver sét, rö vid pró zá ját, el éne -
kel né, vagy hang sze ren el ját sza -
ná ked venc da lát, el tán col ná ked -
venc tán cát, jöj jön el, s sze rez zen
ve le örö met  má sok nak is!

Fel lé pé si szán dé kát az aláb bi el -
ér he tõ sé gen je lez he ti: Mé ne si
Lajosné – te le fon szám: 06-30/254-
4632; e-mail: mjuszti@gmail.com.

Pá lyáz hat nak 
ön kor mány za ti bér la kás ra

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot hir det az Algyõ, Bú vár u. 9.
fszt. 1. szám alatt meg üre se dett
költ ség ala pú bér la kás leg fel jebb
5 év re tör té nõ bér be adá sá ra.

1. A pá lyá za ton részt ve het nek: önál -
ló la kás tu laj don nal, la kás bér le ti
jog gal nem ren del ke zõ há zas pár -
ok, élet tár si kap cso lat ban élõ és
egye dül ál ló sze mé lyek ke re sõ te -
vé keny sé get foly tat nak, vagy más
ál lan dó jö ve de lem mel ren del kez -
nek és az együtt élõk ha vi net tó
jö ve del me leg alább 100 000 Ft/hó
a pá lyá za tot be nyúj tó sze mély
ma gyar ál lam pol gár leg alább két
éve ál lan dó an be je len tett la kó -
hel  lyel ren del kez nek Algyõn 4
ha vi bér le ti díj nak meg fe le lõ ös  -
sze gû óva dé kot fi zet nek meg.

2. Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez nek
azok a pá lyá zók, akik: vál lal ják,
hogy 5 év nél rö vi debb idõ alatt
meg szer zik a sa ját tu laj do nú la ká -
su kat, vagy la kás prob lé má ju kat
más mó don meg old ják. Lakáselõ -
takaré kossági szer zõ dés sel ren del -
kez nek egy vagy több gyer me ket
ne vel nek el sõ la kás szer zõk

3. Ki zá ró okok: A pályázó(nak): a
szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont -
já ban kis ko rú la kást, vagy nem
la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé get
ön ké nye sen fog lalt el, s an nak el -

ha gyá sá tól, il let ve ki ürí té sé tõl szá -
mít va 10 év még nem telt el, ko -
ráb bi la kás bér le ti jog vi szo nya 5
éven be lül lak bér hát ra lék, ren -
del te tés el le nes hasz ná lat, vagy
más ne ki fel ró ha tó ma ga tar tás
mi att szûnt meg, la kás bér le ti jo -
gá ról té rí tés el le né ben le mon -
dott, és a le mon dás el fo ga dá sa
óta 5 év még nem telt el la kás tu -
laj do nát 3 éven be lül el ide ge ní -
tet te 60 na pon tú li köz tar to zá sa
áll fenn. Va lót lan ada tok köz lé -
se ese tén a pá lyá zat ér vény te len.

4. A la kás ada tai: Algyõ, Bú vár u. 9.
fszt. 1. sz. 55 m2 alap te rü let, 2
szo ba kom fort fo ko za ta: össz kom -
fort bér be adás jog cí me: költ ség -
ala pú lak bér 24 585 Ft/hó, to váb -
bi évek ben a kép vi se lõ-tes tü let
ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint.

5. A pá lyá za to kat Algyõ Nagy köz ség
Pol gár mes ter éhez (6750 Algyõ,
Kas tély kert u. 40) kell be nyúj ta ni
2010. jú li us 19-én 12 órá ig a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban be sze rez -
he tõ pá lyá za ti adat lap ki töl té sé vel.

6. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ide je:
2010. jú li u si Kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. Az ered mény rõl az érin tet -
tek írás ban ér te sül nek. Az ér te sí -
tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na -
pon be lül köt he tõ meg a la kás bér -
le ti szer zõ dés, amen  nyi ben er re
pá lyá zó hi bá já ból nem ke rül sor,
a bér lõ ki je lö lés ha tá lyát vesz ti.
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Csa pa dék víz, hul la dék nem ke rül het a csa tor ná ba!
Nagy prob lé mát oko zott a csa pa dék -
víz és a szenny víz el ve ze tés az el múlt
he tek csa pa dé kos idõ já rá sa mi att
Algyõ te rü le tén. A szenny víz tisz tí tó -
ra ér ke zõ szenny víz mennyi sé ge 800
köb mé ter/nap át lag ról 6200 köb mé -
ter/nap men  nyi ség re emel ke dett. Az
ok: a szenny víz el ve ze tõ rend szer csa -
pa dék víz be ve ze té sé vel nö velt meny  -
nyi sé get szál lít, ezt pe dig az át eme lõk
ke zel ni nem tud ják – ál la pí tot ták meg
a Sze ge di Víz mû Zrt. szak em be rei.

Ké rik, hogy a csa pa dék vi zet, az
eresz csa tor nát, a nyílt ár kok ban fel -
gyû lõ vi ze ket, a ta laj vi zet a szenny -
víz csa tor na há ló zat ba ne kös sék be,
mert nem ilyen ter he lés re van mé -
re tez ve! Sõt: ez zel ve szé lyez te tik sa -
ját in gat la nuk, szom széd juk, kör -
nye ze tük biz ton sá gát, szenny víz el -
ve ze tés ét, nö ve lik a szenny víz zel va -
ló el ön tés koc ká za tát, kárt okoz nak!

Algyõ Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta la és a Sze ge di Víz mû Zrt. ar ra ké -
ri az al gyõ i e ket, hogy szí ves ked je nek a
csa pa dék víz el ve ze tõ rend sze rü ket fe -
lül vizs gál ni! Ameny  nyi ben az esõ víz
sza bály ta la nul van a szenny víz csa tor -
ná ra rá köt ve, azt 2 hé ten be lül szün -
tes sék meg! Ezt kö ve tõ en a Sze ge di
Víz mû rend kí vü li el len õr zést vé gez a sza -

bály ta lan csa pa dék víz el ve ze tés fel de -
rí té sé re, az el len õr zés ered mé nyé rõl
tá jé koz tat ja a pol gár mes te ri hi va talt.

A csa tor na hasz ná lat so rán azt is ké -
rik fi gye lem be ven ni, hogy a szenny -
víz csa tor ná ba csak a ren del te tés sze -
rû hasz ná lat ból adó dó anya gok ke -
rül je nek!

Ön se te gyen a csa tor ná ba:
– szi lárd hul la dé kot, így pél dá ul

ho mo kot, ka vi csot, kö vet, ha bar csot,
be tont;

– fém hul la dé kot: pél dá ul bo rot -
va pen gét, sze get;

– mû anya got: pél dá ul mû anyag
pál ci kát, ha ris nyát és mû szá las anya -
got, tu bu so kat, tex tí li á kat (fel mo só
ron gyot);

– kony hai hul la dé kot: pél dá ul be -
let, ál la ti ma rad vá nyo kat, hal tisz tí -
tá sá ból szár ma zó ma ra dé kot, ét ola -
jat, sü tõ zsí ro kat;

– egész ség ügyi hul la dé kot: pél dá -
ul tisz ta sá gi be té tet, tam pont, óv -
szert, tisz ta sá gi tör lõ ken dõt, fül tisz -
tí tó pál ci kát;

– vegy ipa ri hul la dé kot: pél dá ul
tö mény sa vat, lú got, mér ge ket, fes -
té ket, hí gí tót, gép ola jat;

és a rend szer re ká ros egyéb hul -
la dé kot! 

Fo ga dó órák a köz ség há zán
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:

jú li us 14-én, jú li us 28-án dr.
Pi ri Jó zsef pol gár mes ter;

jú li us 7-én, jú li us 21-én
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

Száz ezer nél több lá to ga tó a Bor bá lá ban
A Bor bá la für dõ lá to ga tott sá ga 2009.

de cem ber ele jén át lép te a bû vös 100
ezer fõt, de cem ber 31-ig 103 ezer 689
sze mély vet te igény be az al gyõi für dõ
szol gál ta tá sa it – ál la pít hat ta meg a
nagy köz ség ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü le te má ju si ülé sén. A
GYEVITUR Kft. múlt évi be szá mo ló -
ja és idei üz le ti ter ve is te rí ték re ke rült
a dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter ál tal ve -
ze tett ülé sen. Ör ven de tes nek tar tot ták
a kép vi se lõk, hogy ta valy 4 ezer al ka -
lom mal lé pett be a Bor bá lá ba al gyõi
is ko lás és óvo dás cso port – té rí tés men -
te sen – szer ve zett úszás ok ta tás ra. Igen
je len tõs a bé bi úszás ok ta tás sze re pe. A

gyógyúszást vi szont a le het sé ges mér -
ték nek csak 60 szá za lé ká ig ve szik igény -
be a ge rinc prob lé más és túl sú lyos al -
gyõi gye re kek, ho lott en nek költ sé ge -
it az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár fi nan szí roz za. A ví zi spor tok nép -
sze rû sí té sé hez je len tõ sen hoz zá já rul,
hogy 2009. szep tem ber 23-án meg -
ala kult az Al gyõi Úszó Köz hasz nú Egye -
sü let, 30 tag gal – iga zi sport élet kez -
dõ dött ez zel a für dõ ben. For du la tot
hoz a Bor bá la tör té ne té ben, hogy 2009.
de cem ber 15-én a für dõ ter mál vi zét
gyógy víz zé mi nõ sí tet ték. A Bor bá la
múlt évi mû kö dé sét ki egyen sú lyo zott -
nak mi nõ sí tet ték a kép vi se lõk

Megkérdezte a Hírmondó:
Mi lesz a plébánia kertjének sorsa?

Az al gyõi ró mai ka to li kus temp -
lom hoz tar to zó plé bá nia hi va tal
mö göt ti ker tet az utób bi évek ben
nem mû vel te sen ki. Az utób bi he -
tek ben el bon tot ták drót ke rí tés ét.
Sok al gyõ i ben föl ve tõ dött a kér dés,
amit az Al gyõi Hír mon dó is föl tett:
Mi lesz a plé bá nia kert jé nek sor sa? 

Az õsi te le pü lés köz pont gon do -
zat lan te rü le te he lyén köz park lesz.
Ugyan is a plé bá nia és a nagy köz -
ség ön kor mány za ta meg ál la po dott:

az egy ház 10 év re hasz ná lat ba ad -
ja a te rü le tet – köz te rü let nek. Pon -
to sab ban köz sé gi park nak azért
cse ré be, hogy az ön kor mány zat
földdel föl töl ti, nö vé nyek kel ül te -
ti be és ápol ja, kar ban tart ja a te rü -
le tet – tud ta meg az Al gyõi Hír -
mon dó Laurinyecz Mi hály tól. A plé -
bá nos úr nem tud ja, mi kor ra lesz
kész a köz sé gi park, de re mé li, hogy
a Szent An na na pi bú csú ra meg szé -
pül a plé bá nia mö göt ti terület!.  

Az algyõ i ek ja vas la ta it is vár ják 
Ki tün te tõ cí mek ado má nyo zá sa

„Algyõ Dísz pol gá ra” cí met, „Algyõ
Köz sé gért” ki tün te tést, il let ve „Al -
ko tói Dí jat” és „El is me rõ Ok le ve -
let” ado má nyoz majd idén is Algyõ
Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te.
A ki tün te tõ cí mek, dí jak és el is -
me rõ ok le vél ala pí tá sá ról és ado -
má nyo zá suk rend jé rõl szó ló he lyi
ren de let alap ján a fel so rolt el is -
me ré sek ado má nyo zá sát a tes tü -
let bi zott sá gai, a köz ség la ko sai,
az itt mû kö dõ tár sa dal mi szer ve -
ze tek és kö zös sé gek kez de mé nyez -
he tik. 

„Algyõ Nagy köz ség Dísz pol gá -
ra” cím an nak a köz tisz te let ben
ál ló ál lam pol gár nak ado má nyoz -
ha tó, aki élet mû vé vel vagy va la -
mely ki emel ke dõ en je len tõs mun -
ká já val olyan ál ta lá nos el is me rést
szer zett, amel  lyel hoz zá já rult a
köz ség szel le mi és anya gi fej lõ dé -
sé hez és jó hír ne vé nek öreg bí té -
sé hez. A cí met a kép vi se lõ-tes tü -
let ado má nyoz za, mely re éven -
ként ke rül sor és leg fel jebb 1 ál -
lam pol gár kap hat ja. 

„Algyõ Nagy köz ség ért” ki tün -
te tés an nak az élõ ter mé sze tes vagy
jo gi sze mély nek, va la mint jo gi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ kö -
zös ség nek ado má nyoz ha tó, aki
vagy amely a te le pü lés gaz da sá gi,
tár sa dal mi, szel le mi fej lõ dé sé hez,
va la mint a la kos ság ér de ké ben
hos  szabb idõn át vég zett ered mé -
nyes te vé keny sé gé vel je len tõ sen
hoz zá já rult.

„Al ko tói Díj” an nak ado má nyoz -
ha tó, aki mû vé sze ti, kul tu rá lis,
köz éle ti, iro dal mi, ku ta tás-fej lesz -
té si te vé keny sé gé vel a köz ség nek
el is me rést szer zett.

„El is me rõ Ok le vél”  an nak az
élõ ter mé sze tes, vagy jo gi sze mély -
nek, va la mint jo gi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ kö zös ség nek ado -
má nyoz ha tó, aki vagy amely az ok -
ta tás-ne ve lés ben, köz szol gá lat ban
nyúj tott ki ma gas ló te vé keny sé get,
va la mint ered mé nyes ta nul má nyi
és sport tel je sít ményt ért el. 

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta ké ri a la kos sá got, a tár sa dal -
mi szer ve ze tek ve ze tõ it, hogy leg -
ké sõbb jú li us 14-ig (szer da) a pol -
gár mes te ri hi va tal ba szí ves ked je -
nek írás ban el jut tat ni ja vas la ta i -
kat, hogy a ki tün te té sek ben az ar -
ra leg mél tóbb sze mé lyek ré sze sül -
hes se nek és a kép vi se lõ-tes tü let a
jú li us ha vi tes tü le ti ülé sén fen ti
ügy ben dön tést hoz zon. A dön -
tést kö ve tõ en a cí me ket dr. Pi ri Jó -
zsef pol gár mes ter ad ja át az Algyõ
Nap ja al kal má ból ren de zett ün -
ne pi tes tü le ti ülé sen. 

*
A „Vi rá gos Algyõért Cím” ado má -
nyo zá sá ra éven te egy al ka lom mal
az aláb bi hat ka te gó ri á ban ke rül
sor, ad hoc bi zott ság szak em be -
re i nek köz re mû kö dé sé vel. A „Tisz -
ta ud var, ren des ház” ka te gó ri á -
ban min den év au gusz tus 31-ig
le het ne vez ni, a „Kö zön ség-díj”-as
ka te gó ri á ra a fa lu ház ban, min den
év ben ki ál lí tott fo tók alap ján, au -
gusz tus 31-ig le het sza vaz ni. Az
ün ne pé lyes ered mény hir de tés re
és díj át adás ra Algyõ Nap ján ke rül
sor az ün ne pi tes tü le ti ülé sen. 

A „Vi rá gos Algyõért Cím” ka te -
gó ri ái: 

– A leg szebb vi rá gos elõ kert;
– A leg vi rá go sabb ab lak, er kély;
– Tisz ta ud var, ren des ház;
– Kö zön ség-díj.
Ügy in té zõk: a köz sé gi ki tün te té -

sek ado má nyo zá sá ra tett ja vas la -
tok kal Bereczné Láz ár Nó ra köz ok -
ta tá si, if jú sá gi és sport re fe rens fog -
lal ko zik, el ér he tõ a 62/517-517/132
te le fon szá mon, vagy a  nora.
kozoktatas@algyo.hu e-mail cí men,
pos tai cím: 6750, Algyõ, Kas tély -
kert u. 40. A Vi rá gos Algyõért Cím -
mel és ka te gó ri á i val elõ ze te sen a
GYEVIÉP NKFT. fog lal ko zik, te -
le fon szám: 62/267-567, e-mail:
gyeviep@algyoktv.net, pos tai cím:
6750, Algyõ, Kas tély kert u. 16.

Dr. Var ga Il di kó jegy zõ



4 O k  t a  t á s 2010 július Hírmondó

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

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

Böl csõ dei hír cso kor
Díj fi ze tés. A té rí té si díj be fi ze té sé -
nek nap ja: jú li us 13. (kedd) 7.30-
tól 15 óra 30 percig.

*
Gye rek nap. Gyer mek nap pal egy -
be kö tött bú csúz ta tót tar tot tak a
böl csõ dé ben má jus 28-án. A szep -
tem ber ben óvo dá ba in du ló böl -
csõ dés gyer me kek tõl bú csúz tak a
gon do zó nõk. Ezt kö ve tõ en ugrá -
lóvár, arc fes tés kéz mû ve se dés vár -
ta a gye re ke ket. A Vá mos cuk rász -
da ap ró sü te mé nyei, és az anyu -
kák ál tal ké szí tett fi nom sá gok tet -

ték még éde seb bé ezt a na pot.
Kö szö nik a szü lõi se gít sé get!

*
Fé rõ hely. Az al gyõi böl csõ dé ben 25
kis gyer mek ve szi igény be a böl csõ dei
szol gál ta tást. A 2010–2011 ne ve lé si
év re je len leg már nincs hely, vá ró lis -
ta ala kult ki. A 2011–2012 ne ve lé si
év re 18 kis gyer mek szá má ra kér tek
elõ je lent ke zést a szü lõk. Fo lya ma to -
san fo gad juk az elõ je lent ke zé se ket
min den nap 8.00–12.00 óra kö zött
sze mé lye sen a böl csõ de épü le té ben
és az 517-368 –as te le fon- szá mon.

Gye rek száj
Az al gyõi bölcsisek hu mo ros, ked -
ves mon da ta it gyûj töt tük cso kor ba.

Dél utá ni al vás után: „Ve ron ka el -
vi he ted az ágya mat, be fe jez tem az
alu dást. (C. Ta más)

*
A gon do zó nõ me sét me sélt, a fõ sze -
rep lõ hör csö göt Rágcsának hív ják.
A me se vé gén meg kér de zi a gye re -
ke ket: „Hogy hív ták a hör csö göt?”
Min den ki jól em lék szik a név re. C.
Le ven te így szól: „Rá gó tab let ta”.

*
Reg ge li nél el fo gyott az ubor ka. A
gon do zó nõ meg mu tat ja az üres
tá lat. Gy. Ga bi ka, aki egyéb ként
nem sze re ti az ubor kát, ré mült te -
kin tet tel néz a gon do zó nõ re és így
szól: „Ak kor most mi lesz ve lünk?”

*
„A ci cám nak el ve szett a far ka, mert
meget te a ró ka.”  (Ny. Ré ka)

*
„Én sze re tem a szú rós vi zet” (Va -
ló já ban ás vány víz)! (J. Eme se)

*
„Lát tam Verebélyt.” (Va ló já ban
de ne vért.) (J. Eme se)

*
„Már ti, nézd ha za ment a lá bam!”
(Va ló já ban ho mok kal be te met te
a lá bát.) (C. Le ven te)

*
„Ha so kat hasz ná lod a te le font,
el ko pik.” (C. Le ven te)

*
„Én már nem uzson ná zok, mert
nagy em ber va gyok!” (C. Le ven te)

*
„Olyan ízû az eper, mint az Erõs
Pis ta!” (S. Ta más)

*
Far sang ra ké szü lõ dött a cso port
és ar ról be szél get tek, hogy ki mi -
nek öl tö zik majd fel. „Én kö csög
le szek” – mond ta To mi. „Én meg
fül be va ló” – mond ta Csa ba.

*
„Olyan jó il la tod van! Meg fü röd -
tél?” (M. Bog lár ka)

*
„Meg für det tük a Zizi ku tya szõ -
rét, olyan jó il la ta van, mint ne -
ked.” (M. Bog lár ka)

*
„Kép zeld el, lát tam egy öreg asz  -
szonyt, aki meg halt, mert nem
reg ge li zett, csak ment, men de -
gélt.” (C. Ta más)

*
A ku tya ol tás ról be szél get tek a cso -
port ban . „Az ol tás tól nem fog ki -
lyu kad ni a ku tya?” (J. Eme se)

*

Hol van nak a mé hecs kék? – kér -
dez te a gon do zó nõ. „Én tu dom:
a nap tár ban!” (Va ló já ban: a kap -
tár ban.) (Ny. Ré ka)

Szak mai ta pasz ta lat cse re
A Szi vár vány Óvo dá ba lá to ga tott
jú ni us 18-án, pén te ken a pest er -
zsé be ti óvo da ne ve lõ tes tü le te. A
vi har ral, jég esõ vel egy szer re ér -
kez tek, így el sõ él mé nyük a vi har
busz ban tör té nõ át vé sze lé se volt.
Mi u tán csen de se dett az esõ, meg -
kö ze lít he tõ vé vált óvo dánk a jég -
ku pa cok kö zött. 

A gyors is mer ke dés után ven -
dé ge ink a Ma ci cso port ban fog -
lal tak he lyet, ahol Ozsváth Lászlóné
óvo da ve ze tõ kö szön töt te a ne ve -
lõ tes tü le tet és be mu tat ta óvo dán -
kat.

Ez után Bakosné Szõllõsi Ág nes
óvo da pe da gó gus se gít sé gé vel is -
mer ked tek az In te rak tív táb lá val.

Az el mé le ti is mer te tõ so rán a
táb la tu laj don sá ga it, jel lem zõ it,
fel hasz ná lá si le he tõ sé ge it, te rü le -
te it emel te ki kol lé ga nõnk. Be mu -
tat ta, mi lyen elõ ké szü le tek szük -
sé ge sek a táb la hasz ná la tá hoz, mi -
lyen prog ram mal mû kö dik. A to -
váb bi ak ban ven dé ge ink gya kor la -
ti pél dá kat lát hat tak ar ra, ho gyan
kap csol ha tók, dol goz ha tók fel a
kom pe ten cia ala pú óvo dai prog -
ram cso mag egyes ré szei az in te rak -
tív táb la se gít sé gé vel.

A gya kor lat ban is ki pró bál hat -
ták ven dé ge ink a szá muk ra új esz -
közt. Elõ ször is a ka lib rá lás ne -
héz sé ge i vel szem be sül tek, mert a
vi har mi att új ra szink ron ba kel -
lett hoz ni a szá mí tó gé pet a táb lá -
val. Bi zony itt nagy elõny, ha va -
la ki nek nem re meg a ke ze.

Ez után kö vet ke zett a vi dá mabb
rész. Olyan já té kok kal játsz hat tak,
ame lye ket a min den nap ok ban fel
le het hasz nál ni a gye re kek kö zött
is. Ez jó al kal mat adott a ta pasz -
ta lat szer zés re, si ker él mény hez jut -
tat ta a bá tor ön ként je lent ke zõ ket,
és ked vet kap hat tak a sa ját óvo -
dá juk ban tör té nõ ki pró bá lás ra.

A be mu ta tó után meg te kint het -
ték óvo dán kat, a cso port szo bá kat,
az aka dály men te sí tés eredm -
nyeként fris sen át ala kí tott, fel újí -
tott mos dó kat, fo lyo só kat is, meg -
is mer ked het tek a kol lek tí vá val.

Utol já ra a mo bil óvo dá ba ka la -
u zol tuk ven dé ge in ket, ahol egy
kis fris sí tõ és ká vé kí sé re té ben kö -
tet len szak mai be szél ge tés, ta pasz -
ta lat cse re kö vet ke zett a pest er zsé -
be ti óvó nõk és a je len lé võ kol lé -
ga nõk kö zött. Tá jé koz ta tást kap -
tak az óvo dánk ban fo lyó pá lyá za -
ti te vé keny ség rõl (TÁMOP 3.1.4.),
pá lyá za ti ad mi niszt rá ci ó ról, a kom -
pe ten cia ala pú óvo dai prog ram -
cso mag al kal ma zá sá ról.

A szak mai do ku men tu mok kö -
zül az óvo dai cso port nap lók ra és
a gyer me ki fej lõ dés nyo mon kö -
ve té sé re vol tak kí ván csi ak.

Mi re vé get ért a be szél ge tés, a
nap is ki sü tött, így ven dé ge ink nem
csak a bo ron gós Algyõt õriz he tik
meg em lé ke ze tük ben. Re mél jük,
új él mé nyek kel, öt le tek kel, ta pasz -
ta la tok kal gaz da god va, elé ge det -
ten tér tek ha za Pest er zsé bet re!

Gö rög An na má ria óvo da pe da gó gus

AL GYÕI 
RE FOR MÁ TU SOK!

Is ten tisz te let min den hó nap 4. va sár nap ján 
(július 25-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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Óvo dá sok víz hez szok ta tá sa
A Szi vár vány Óvo da nagy cso por to -
sai in gye nes uszo dai prog ram ban
ve het tek részt Algyõ Nagy köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ Tes tü le -
té nek tá mo ga tá sá val. A gye re kek

nagy öröm mel lá to gat tak a Bor bá -
la für dõ be, ahol Magosi Krisz ti na
úszó ok ta tó szok tat ta õket a víz hez. 

Az óvo dá sok ne vé ben kö szön -
jük a le he tõ sé get!

Meg szé pül a Szi vár vány Óvo da

Az óvo da épü le té ben fo lyó aka -
dály men te sí tést ered mé nye zõ
mun ka el sõ fá zi sa a be fe je zés hez
kö ze le dik. Az „új épü let” fo lyo só -
já nak bur ko la tát csú szás men tes já -
ró la pok ra cse rél ték. A cso port szo -
bák ra új aj tók ke rül tek, és a gyer -

mek mos dók át ala kí tá sa is meg -
tör tént. 

A mun ka a „ré gi épü let ben”
foly ta tó dik. A re no vá lás sal já ró
kel le met len sé ge kért el né zé sü ket,
a fel újí tás ide jé re a tü rel mü ket
kér jük! Óvó nõk

Par lag fû pro jekt (áp ri lis 29–má jus 21.)
Is ko lánk pe da gó gi ai prog ram já -
ban ki emelt sze re pet kap a kör nye -
ze ti ne ve lés és az egész sé ges szem -
lé let mód ki ala kí tá sa, ezért vá lasz -
tot tuk a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-
0049 pá lyá zat ke re té ben meg va -
ló sí tan dó há rom he tet meg ha la -
dó pro jekt té má já ul a par lag fü -
vet. 

A pro jekt-hó nap cél ja volt, hogy
a ta nu lók a ta ní tá si és tan órán kí -
vü li fog lal ko zá sok ke re té ben mi -
nél több is me re tet sze rez ze nek a
par lag fû rõl: a nö vény rõl, an nak
élet ta ni ha tá sá ról, az el le ne va ló
vé de ke zés le he tõ sé ge i rõl, elõ tér -
be he lyez ve az önál ló is me ret szer -
zés, él mény szer zés, ké pes ség- és
kész ség fej lesz tés mód sze re it. A
pro jekt ben el sõ sor ban a pá lyá zat -
ba be vont ta nu ló cso por tok vet tek
részt, de ter mé sze te sen min den
osz tál  lyal igye kez tünk meg is mer -
tet ni a prog ra mot.

zA ta nu lók ér dek lõ dés sel fo gad -
ták a té mát, s lel ke sen vet tek részt
a fel ada tok meg ol dá sá ban. A ta -
ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban óri á si
se gít sé get je len tett a Kör lánc Egye -

sü let igé nyes szak mai anya ga, a
di á kok elõ ze tes ta pasz ta la ta, tu -
dá sa. A pro jekt nyi tó nap ja áp ri lis
29-én volt. A 2. év fo lyam rend ha -
gyó kör nye zet is me ret óra ke re té -
ben részt vett egy be mu ta tó órán,
ahol a par lag fû ok ta tó cso mag egy
mo dul já nak fel dol go zá sát lát hat -
tuk. Sza bó Kor né lia Amit a par lag -
fû rõl tud ni kell cí mû órá ját szak -
mai kon zul tá ció kö vet te. Az azon
részt ve võ pe da gó gu sok fel te het -
ték kér dé se i ket a lá tot tak kal, hal -
lot tak kal kap cso lat ban. A szak mai
nap to vább kép zés sel foly ta tó dott,
mely nek té má ja a par lag fû volt.
Kü lön bö zõ ko ope ra tív tech ni kák
se gít sé gé vel öt le te ket kap tunk a
pro jekt hó nap tan órai és tan órán
kí vü li meg va ló sí tá sá hoz. A pro -
jek tet a ta nu lók elõ ze tes tu dá sá -
nak, sze mé lyes ta pasz ta la ta i nak,
in vol vált sá gá nak fel tá rá sá val in -
dí tot tuk: sze mé lyes él mé nye ik rõl
szá mol tak be, sa ját is me re te ik rõl,
át élt és el szen ve dett al ler gi ás tü -
ne te ik rõl. Ta pasz ta la tot cse rél het -
tek, önál ló vé le ményt al kot hat tak,
eköz ben fej lesz tet tük a szó be li fo -
gal ma zá si kész sé gü ket. A fel ada -
to kat úgy ál lí tot tuk ös  sze, hogy
min den ér zék szerv re has sa nak,
kü lön bö zõ te vé keny sé gek re épül -
je nek, dif fe ren ci ál tak le gye nek,
fej lõd je nek ál ta luk a szo ci á lis, a
kog ni tív, a sze mé lyes és a moz gá -
sos kom pe ten ci ák. Cé lunk volt a
si ker él mény hez jut ta tás. Mind -
ezek hez egyé ni, pá ros és cso por -
tos for mát al kal maz tunk ko ope -
ra tív ta nu lá si mód sze rek kel, tech -
ni kák kal. Az elõ ze tes in for má ció -
szer zés re épít ve elõ tér be ke rült a
meg fi gye lés, a szem lél te tés, a szó -
be li és írás be li szö veg ér tés és-szer -
kesz tés, a lát vány fel dol go zás, a já -

ték, a szá mí tás-mé rés, a ké pek és
raj zok elem zé se, adat fel dol go zás
a tan tár gyak sa já tos sá ga i nak meg -
fe le lõ en. A tan órá kon a par lag fû
nö vény kül sõ tu laj don sá ga i ról, fej -
lõ dé sé nek jel lem zõ i rõl, to váb bá
az ál ta la oko zott lég úti be teg sé -
gek rõl be szél get tek a ta nu lók ta -
ná ra ik kal. A té ma fel dol go zá sa ré -
vén al ka lom nyílt ös  sze füg gé sek
ke re sé sé re, ok-oko za ti vi szo nyok
fel is me ré sé re, meg fi gye lés, em lé -
ke zet fej lesz té sé re, fe le lõs ség tel -
jes gon dol ko dás ki ala kí tá sá ra. Szö -
veg fel dol go zás so rán a ta nu lók
jegy ze tet, váz la tot, igaz-ha mis ál -
lí tá so kat ké szí tet tek, gya ko rol ták
a lé nyeg ki eme lést, be tû ren des szó -
gyûj tést, fe le let-ki egé szí tõs fel ada -
to kat ol dot tak meg. Toll ba mon -
dást ír tak, szó lá so kat vizs gál tak,
ke reszt rejt vényt, raj zo kat, fel hí vó
jel le gû pla ká tot ké szí tet tek, al ler -
gia tér ké pet, pol len nap tárt, gra fi -
ko no kat, táb lá za to kat ér tel mez -
tek, ké szí tet tek. Sta tisz ti kai ada -
to kat dol goz tak fel szá mí tás sal,
gra fi kus áb rá zo lás sal, szá mí tó gép -
pel. Ha tár ér té ket vizs gál tak, ösz  -
sze ha son lí tó elem zé se ket vé gez -
tek. A par lag fû ké pé bõl puzzle-t
rak tak ki a gye re kek, és a té má -
val kap cso lat ban to tót is töl töt tek.
Egyé ni fel ada ta ik hoz in for má ci -
ók kal szol gál tak a szak köny vek,
le xi ko nok, is me ret ter jesz tõ fo lyó -
irat ok, az Internet és a kü lön bö -
zõ IKT-s esz kö zök. A kü lön bö zõ
mû fa jú és for má jú kre a tív szö veg -
al ko tás sal él mény sze rûb bé tet tük
az órá kat, a meg is mert szak szó -
kincs al kal ma zá sá val ma gyar és
an gol nyel vû fo gal ma zá so kat ké -
szí tet tek a ta nu lók, dra ma ti kus je -
le ne te ket mu tat tak be. Az em be -
ri ér zel me ket, vi szo nyu lá so kat is

meg je le ní tõ elõ adás a ta pasz ta la -
ti úton meg is mert va ló ság fel fe -
de zé sé re, be mu ta tá sá ra szol gált,
to váb bá se gí tet te a nem nyel vi ki -
fe je zõ esz kö zök meg fi gye lé sét is.
A sze rep já té kok, drá ma pe da gó -
gi ai ele mek al kal ma zá sá val tör té -
nõ hely zet gya kor la tok so rán át él -
het ték az együtt mû kö dés ér zé sét
és él mé nyét, ön is me ret ük fej lõ -
dött, a vis  sza hú zó dó gye re kek re
is bá to rí tó an ha tott. Az osz tá lyok -
ban és csa lá dok ban vég zett köz vé -
le mény-ku ta tás után a gye re kek
szem lél te tõ áb rá kat, az az kör- és
osz lop di ag ra mo kat szer kesz tet tek.
Kö szö net il le ti is ko lánk vé dõ nõ jét
is, aki tar tal mas elõ adást tar tott
az al ler gia fo gal má ról, tü ne te i rõl,
faj tá i ról, a ten ni va lók ról és az
egyén fe le lõs sé gé rõl. A pro jek tet
si ke res pre zen tá ci ók kal, be mu ta -
tás sal zár tuk. A power point-os be -
mu ta tók a par lag fû rõl – ké pek -
kel, szö veg gel, ani má ci ó val és át -
tû nés sel – se gí tet te az is me re tek
mé lyí té sét, rög zí té sét. A tan tár -
gyak ba si ke re sen be épí tet tük a
par lag fû vel kap cso la tos is me re te -
ket. Az elõ re meg ter ve zett prog -
ra mot meg va ló sí tot tuk. A gye re -
kek a meg va ló sult pro jek tet po zi -
tí van ér té kel ték. Bí zunk ab ban,
hogy a hó nap so rán a di á kok sok
új is me ret tel gaz da god tak mi köz -
ben fej lõ dött a kap cso lat te rem tõ,
együtt mû kö dé si és em pa ti kus
kész sé gük is és hasz nál ha tó is me -
re te ket sze rez tek.

Újváriné Lõrincz Tün de,
Ficsórné Ré ti Emese,Janek Er zsé bet,

Nagyné Sza bó And rea, 
Tóthné Mol nár Ágo ta, Leléné

Gonda Irén,Pallagi An na, Sza bó
Le o nó ra 
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Strand fo ci
Jú li us 17-én, szom ba ton strand -
fo ci lesz a Bor bá la Für dõ ben! Elõ -
ne ve zé se i ket az ér dek lõ dõk jú li -
us 15-ig te he tik meg Magosi Krisz -

ti ná nál az aláb bi te le fon szá mon:
+36-30-336-98-53. Gyü le ke zõ a
hely szí nen 10.30 perc kor. 

Haj rá Algyõ!
Jú li us ha vi te le pü lé si sport nap tár:

Jú li us 9–11. (pén tek-va sár nap):
Vi dé ki Baj nok ság - Szol nok (Al -
gyõi Sport kör, Ka jak-ke nu Szak -
osz tály, Kopaszné De me ter Irén).

11. (va sár nap) 8 óra: Ladacross
Te rü le ti  Baj nok ság - Ma kó (Ber -
kes Ist ván).

16–18. (pén tek–va sár nap): Díj -
ug ra tás Or szá gos Mi nõ sí tõ - Ka -
pos vár (Al gyõi Lovasklub, Ba kos
Ist ván).

17. (szom bat): Díj ug ra tás -
Domaszék (Al gyõi Lovasklub, Ba -
kos Ist ván).

18. (va sár nap): Gyer mek ügyes -
sé gi lo vas ver seny - Hód me zõ vá -
sár hely (Al gyõi Lovasklub, Ba kos
Ist ván).

17–18. (szom bat-va sár nap):
Mes te rek OB - Sukoro (Al gyõi
Sport kör, Ka jak-ke nu Szak osz tály,
Kopaszné De me ter Irén).

Jú li us 30–au gusz tus 1. (pén tek-
va sár nap): Gyer mek, Kö lyök, Ser -
dü lõ Ma gyar Baj nok ság - Sukoro
(Al gyõi Sport kör, Ka jak-ke nu Szak -
osz tály, Kopaszné De me ter Irén).

Jú li us 31. (szom bat): Díj ug ra tás
– Zsombó (Al gyõi Lovasklub, Ba -
kos Ist ván).

*
Min den hé ten hét fõn, csü tör tö -
kön 16–18 óra: Ököl ví vás edzés
(fa lu ház, Kátó Sán dor);

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

hét fõn, csü tör tö kön 18.30 óra:
Asszony tor na (fa lu ház, Ko vács
Krisz ti na);

ked den 18.30 óra: Jó ga tan fo -
lyam („Zöld is ko la”, Jó ga a Min -
den na pi Élet ben Egye sü let, Pasek
At ti la).

*
A sport ered mé nyek rõl az Al gyõi
Hír mon dó ha sáb ja in, ill. a
www.algyo.hu internetes ol da lon
fo lya ma to san be szá mo lunk.

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

INFO: www.algyo.hu 

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

Sport tá bo rok a Bor bá la Für dõ ben
Az Algyõ Sport já ért Köz ala pít vány,
a GYEVITUR Kft. – Bor bá la Für -
dõ, az Al gyõi Köz hasz nú Úszó -
egye sü let kö zös szer ve zé sé ben idén
is sok szí nû sport tá bo rok kal vár -
ják a gyer me ke ket!

A ter ve zett idõ pont ok: 
jú li us 12–16.: Lab da rú gó- és

úszó tá bor;
jú li us 19–23.: SPORT MIX tá -

bor (úszás, strand röp lab da, ké zi -

lab da, fo ci, gör kor cso lya, ke rék -
pár, lab da já ték ok); 

jú li us 26–30.: SPORT MIX tá -
bor;

au gusz tus 2–6.: Ovis sport tá -
bor.

Je lent kez ni és ér dek lõd ni az
aláb bi el ér he tõ sé ge ken le het:
Magosi Krisz ti na, mo bil: +36-
30/336-98-53 vagy Te le fon szám:
62/517-520 (Bor bá la Für dõ). 

Zsura Zol tán, az AKÚE el nö ke a ter vek rõl
OB-ra ké szül nek az al gyõi úszók

Al gyõi Köz hasz nú Úszó Egye sü -
let (AKÚE) né ven meg ala kult a
te le pü lés el sõ úszó egye sü le te –
ír tuk az Al gyõi Hír mon dó feb ru -
á ri szá má ban. A si ke rek rõl és ered -
mé nyek rõl fo lya ma to san be szá -
mo lunk, most a ter vek rõl és a le -
he tõ sé gek rõl kér dez tük az el nö köt,
Zsura Zol tánt.

– Sok mun ka és szá mos si ker áll a
fi a tal úszó egye sü let mel lett. Hogy van -
nak? 

– Kö szö nöm jól, ki csit fá rad tan,
de nem mú ló lel ke se dés sel dol -
go zunk. 2009. szep tem be ré ben
ala kul tunk és 30 fõs egye sü le ti tag -
ság gal fo lya ma tos szak mai fej lõ -
dés rõl szá mol ha tok be. Ta vas  szal
el in dí tot tuk spe ci á lis úszó edzé se -
ink is: he ti 3 il let ve 6 al ka lom mal
edze nek a gye re kek az óvo dás tól
a 14 éves kor osz tá lyig. 

– Me lyek az egye sü let cél jai? Mit
üzen a gye re kek nek és a szü lõk nek? 

– A leg fon to sabb szak mai fel -
ada tunk az ak tív spor to lás meg sze -
ret te té se, az egész ség meg õr zés, az
után pót lás-ne ve lés és hogy a gyer -
me kek meg ta nul ják a fe gyel me -
zett úszó sport ág tech ni kai és er -
köl csi sza bá lya it. A szü lõk nek na -
gyon sok kö szö net tel tar to zunk:
meg ér tés sel tá mo gat ják gyer me -
ke ik ak tív egye sü le ti mun ká ját,
szak mai se gít sé get nyújt va a ver -
se nyez te tés ben és a fel ké szü lés -
ben is. 

– Mi lyen ter ve i tek van nak? 
– A kis tér sé gi és me gyei ver se -

nye ken tör té nõ in du lás mel lett itt,
Algyõn, a Bor bá la Für dõ ben is
sze ret nénk egy kis tér sé gi úszó ver -
senyt hir det ni. En nek szer ve zé se

fo lya mat ban van. Ter ve ink sze rint
au gusz tus el sõ hét vé gé jén in du -
lunk a ’B’ ka te gó ri ás Or szá gos
Úszó baj nok sá gon – jó vol na érem -
mel ha za tér ni Algyõre. 

– Em lí tet te a szü lõk se gít sé gét. Mi -
lyen tá mo ga tás sal ter vez het nek még? 

– Algyõ ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü le te po zi tí van fo gad ta be -
mu tat ko zá sun kat, anya gi és er köl -
csi tá mo ga tá sát él vez het jük. A be -
fo lyó tag sá gi dí jak mel lett fo lya -
ma to san ke res sük tá mo ga tó in kat,
szpon zo ra in kat is. Sok se gít sé get
ka punk a he lyi in téz mé nyek tõl,
tár sa dal mi szer ve ze tek tõl és ma -
gán sze mé lyek tõl. Mind ezt elõ re
is kö szön jük és re mé lem, hogy
még sok évig dol goz ha tunk együtt
– egy fel nö vek võ al gyõi úszó ge -
ne rá ci ót se gít ve. Fel vé te li ké rel -
münk el bí rá lá sá ra vá runk a Ma -
gyar Úszó szö vet ség tõl és még
szám ta lan ter vünk van, de ezek -
rõl majd ké sõbb. 

AH

Az AKÚE ered mé nyei 
Az AKÚE ver seny zõi a Hód me zõ -
vá sár he lyen jú ni us 5-én meg ren -
de zett Del fin se reg szem lén szép
ered mé nye ket ér tek el. Az 50 m-
es fiú mell úszás ban 10. Csarna Mar -
tin (2000); 9. Gyursánszky Ben ce
(2001); 4. Szutor Erik (1998). Az
50 m-es le ány mell úszás ban 16.
Jáhn Ale xand ra (2001); 3. Portorõ
Dorina (1998). Az 50 m-es fiú gyors -
úszás ban: 8. Csarnai Mar tin. Az 50
m-es le ány gyors úszás ban: 7. Jáhn
Ale xand ra; 3. Por tö rõ Dornina.

A Bé ka se reg szem lén: az 50 m-
es fiú mell úszás ban: 31. Karasz
Ben ce (2002); 2. Tóth-Kása Ben ce
(2003); 8. Vincze Zsom bor (2003).
Az 50 m-es le ány mell úszás ban:
4. Tóth Sze li na (2003); 11. Bús Ni -
ko lett (2003). Az 50 m-es le ány hát -
úszás ban: 14. Tóth Sze li na (2003).

A Hód me zõ vá sár he lyen áp ri lis
10-én ren de zett ver se nyen az 50
m-es fiú hát úszás ban 11. Karasz
Ben ce; 4. Tóth-Kása Ben ce. Az 50 m-
es le ány hát úszás ban: 3. Bús Ni ko -
lett; 6. Tóth Sze li na. A 100 m-es fiú
hát úszás ban: 7. Bodó Já nos (2000);
13. Ró zsa Alex (2000). A 100 m-es
le ány hát úszás ban: 6. Jáhn Ale -
xand ra. Az 50 m-es fiú mell úszás -
ban: 13. Karasz Ben ce; 1. Tóth- Ká -

sa Ben ce; 5. Vincze Zsom bor. Az 50
m-es le ány mell úszás ban: 10. Ker -
tész Tek la (2002); 1. Tóth Sze li na;
3. Bús Ni ko lett; 5. Mol nár An na
(2003); 9. Tóth-Kása Sá ra (2005).
A 100 m-es fiú mell úszás ban: 10.
Csarnai Mar tin; 12. Ró zsa Alex, 8.
Gyursánszky Ben ce. A 100 m-es le -
ány mell úszás ban: 10. Jáhn Ale -
xand ra; 11. Vidács Bi an ka. Az 50 m-
es fiú gyors úszás ban: 13. Karasz
Ben ce; 6. Tóth-Kása Ben ce. Az 50 m-
es le ány gyors úszás ban: 3. Bús Ni -
ko lett; 4. Tóth Sze li na.

*
A Szar va son má jus 30-án ren de -
zett IV. Meg hí vá sos Gyer mek
Úszó ver se nyen az AKÚE úszó i nak
ered mé nyei: 50 m-es le ány gyors -
úszás ban: 4. Bús Ni ko lett; 5. Tóth
Sze li na. 100 m-es fiú gyors úszás -
ban: 9. Gyõrfi Dá vid (1997). 50 m-
es le ány mell úszás ban: 2. Tóth Sze -
li na; 4. Bús Ni ko lett. 100 m-es fiú
mell úszás ban: 9. Szutor Erik; 8.
Gyõrfi Dá vid. 50 m-es le ány hát -
úszás ban: 5. Tóth Sze li na. 100 m-
es fiú hát úszás ban: 7. Gyõrfi Dá vid.
100 m-es fiú gyors úszás ban: 15.
Bodó Já nos; 18. Ró zsa Alex.

Az edzõk: Magosi Krisz ti na, Zsura
Bri git ta, Zsura Zol tán.
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Egész ség hét
Is ko lánk ban má jus 10–14. kö zött
szer vez tük meg az Egész ség he tet.
Prog ra mun kat a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lõ en vál to za tos te vé -
keny sé gek kel bõ ví tet tük, így az
egész ség meg õr zés, lel ki egész ség -
re ne ve lés és drogprevenció, egész -
sé ges táp lál ko zás és a sport ki emelt
he lyen sze re pel tek. Prog ra mun -
kat a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-
0049 pá lyá za ton kí vül az Arcadia-
Rek lám Kft, a Sze ge di Ti ni Te le -
fon Egye sü let, a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um va la mint a
Jó ga a Min den nap ok ban Egye sü -
let tá mo gat ta. Ezen a hé ten a tan -
órá kon ki emelt sze re pet ka pott az
egész sé ges élet mód, egész sé ges
táp lál ko zás té ma. Gyü mölcs- és
zöld ség na po kat szer vez tünk a ta -
nu lók nak. Schád Lász ló, az is ko la
pszi cho ló gu sa a té ma hét ke re té -
ben dél utá ni fog lal ko zást tar tott a
7. b osz tály nak. Az egész sé ges élet -
mód hoz hoz zá tar to zik a lel ki egész -
ség. Ah hoz, hogy az em ber ki -
egyen sú lyo zott le gyen, szük ség van
mû vé szet re.

Vi zso lyi Lí via fagottmûvész és a
Kosztándi Vo nós né gyes a lel ki
egész ség ápo lá sá nak cél já val lá to -
ga tott el má jus 13-án Algyõre, és
a fa lu ház ban egy cso dá la tos kon -
cer tet adott a ta nu lók nak. Az
Egész ség hét zá ró ren dez vé nyé re
má jus 14-én dél után ke rült sor,
ahol 120 ta nu ló és 39 fel nõtt – szü -
lõ és pe da gó gus – vett részt. Er re
a nap ra ki ál lí tást ké szí tet tünk az
egész ség he ti prog ra mo kon ké -
szült al ko tá sok ból. A vér nyo más,
test tö meg, test zsír mé rést az is ko -
lai vé dõ nõ vé gez te. A je len lé võ fel -
nõt tek kö zül 29-en ki töl töt ték az
Arcadia Rek lám Kft. ál tal kül dött
egész sé ges élet mód dal kap cso la -

tos kér dõ íve it, me lyek kel nye re -
mény sor so lá son ve het nek részt.
Egyik hely szí nün kön a részt ve võk
egy par lag fû vel kap cso la tos to tót
tölt het tek ki, s ez ál tal fel mér het -
ték, hogy men  nyi re is me rik a nö -
vényt. 

A ta nu lók Elmex fog kré me ket és
szó ró la po kat kap tak, majd fel dol -
goz tak egy fog ápo lás sal kap cso la -
tos me sét. Gyógy te á kat is ké szí tet -
tünk, ahol vi ta min tab let tá kat osz -
tot tunk, il let ve kós tol tat tunk az ér -
dek lõ dõk kel. Graham liszt bõl ke -
nye ret sü töt tünk, amit hagy ma -
krém mel, pad li zsán krém mel meg -
ken ve és zöld sé gek kel dí szít ve kí -
nál tunk a je len lé võk nek. A zöld -
ség- és gyü mölcs szob rá szat nagy
si kert ara tott, itt a gye re kek kel
együtt a szü lõk is ak tí van te vé keny -
ked tek. Fû sze res rizs bõl fi nom cse -
me gé ket ké szí tet tünk, me lyet a
részt ve võk szin tén meg kós tol tak.
Ter mé sze te sen ezen a na pon is
sze re pet ka pott a moz gás, já té kos
ver se nyek szí ne sí tet ték a prog ra -
mot. Új don ság ként jó gáz hat tak a
gye re kek kép zett jó ga ok ta tó irá -
nyí tá sá val. A Sze ge di Ti ni Te le fon
Egye sü let szer ve zé sé ben kor társ -
se gí tõ fi a ta lok ve tél ke dõt szer vez -
tek a ta nu lók nak, mely nek vé gén
a nyer te sek ér té kes aján dé ko kat
ve het tek át. A prog ra mot a ve tél -
ke dõ és az aszfaltrajzverseny ered -
mény hir de té sé vel zár tuk. Na gyon
kel le mes han gu lat ban el töl tött na -
pot tud ha tunk ma gunk mö gött.

Leléné Gonda Irén 
az egész ség ne ve lé si 

mun ka cso port ve ze tõ je

Sza bó Le o nó ra TÁMOP 
szak mai ve ze tõ

Comenius Egész éle ten át tar tó ta nu lás 
Is ko lai Együtt mû kö dé si Prog ram

Pro jekt ta lál ko zó Olasz or szág ban
Is ko lánk eb ben az év ben be kap -
cso ló dott a Comenius Egész éle -
ten át tar tó ta nu lás Is ko lai együtt -
mû kö dé sek prog ram já ba. A
Comenius ak ció cél ja, hogy hoz -
zá já rul jon a köz ok ta tás mi nõ sé -
gé nek fej lõ dé sé hez, erõ sít se an -
nak eu ró pai di men zi ó ját, il let ve
se gít se a nyelv ta nu lást. Az Is ko lai
együtt mû kö dé sek le he tõ vé te szik,
hogy eu ró pai köz ok ta tá si in téz -
mé nyek nem zet kö zi együtt mû kö -
dés ke re té ben együtt dol goz za nak
va la mi lyen kö zös té mán, a mun -
ká ba a le he tõ leg több osz tályt és
pe da gó gust be von ják. In téz mé -
nyünk a „Celebrating Together –
Ün ne pel jünk együtt” cí mû pro -
jekt ben vesz részt egy-egy spa nyol,
an gol, hol land, len gyel és olasz is -
ko lá val együtt.

Má jus 19–23. kö zött az olasz or -
szá gi Troia vá ro sá ban zaj lott a
prog ram har ma dik pro jekt ta lál -
ko zó ja. A ta lál ko zón a részt ve võ or -
szá gok: Spa nyol or szág, Ang lia,
Hol lan dia, Len gyel or szág, Olasz -
or szág, Ma gyar or szág part ner-in -
téz mé nye i nek kép vi se lõi vet tek
részt. Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko lát
Iván Zsu zsan na, Leléné Gonda Irén,
Sü li Zsu zsan na és Janek Er zsé bet
kép vi sel te. A ta lál ko zó el sõ nap -
ján mun ka meg be szé lés ke re té ben
az in téz mé nyek ko or di ná to rai szá -
mol tak be az in téz mé nyük ben fo -
lyó pro jekt te vé keny ség rõl, amely
eb ben a fél év ben a hús vé ti ün nep -
kör höz kap cso ló dott. Be mu tat ták
a hús vét ról szó ló fü ze tü ket, a DVD-
felvételt, amely bõl a pro jekt vé -
gé re egy kö zös fil met ál lí ta nak
össze, át nyúj tot ták a ta nu lók ál tal

ké szí tett aján dék tár gya kat, és to -
vább ad ták az is ko lák a ka ba lá i nak
fo tó al bu mát. A má so dik na pon a
kö vet ke zõ idõ szak te vé keny sé ge -
i nek egyez te té se, meg be szé lé se
folyt. A ta lál ko zó so rán be te kin tést
nyer tünk a ven dég lá tó is ko lá ban
fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ká ba,
ugyan is órá kat és fog lal ko zá so kat
lá to gat tunk. Va la men  nyi osz tály
an gol nyel vû mû sor ral ked ves ke -
dett, me lyek ben be mu tat ták a ven -
dé gek ha zá ját, köz is mert da la it,
tán ca it. A há zi gaz dá ink ven dég -

sze re tet ét je lez te, hogy a he lyi
önkormányzat,Troia püs pö ke és
az is ko la szü lõi mun ka kö zös sé ge
is fo ga dást adott a pro jekt ta lál ko -
zó részt ve võ i nek. A ta lál ko zó har -
ma dik nap ján ró mai vá ros né zés -
sel ked ves ked tek az olasz há zi gaz -
dá ink, be mu tat ták ne künk  fõ vá -
ro suk leg szebb ne ve ze tes sé ge it.

A pro jekt an gol, len gyel, hol -
land, olasz, spa nyol részt ve võ it ha -
ma ro san az al gyõ i ek is meg is me -
rik, ugyan is 2010 no vem be ré ben
a kö vet ke zõ ta lál ko zó szín he lye
Algyõ lesz. 

Janek Er zsé bet
an gol nyelv ta nár

Zoopedagógiai fog lal ko zás a Sze ge di Vadasparkban
Is ko lánk ta nu lói a Sze ge di
Vadasparkot lá to gat ták meg jú ni -
us 14-én a TÁMOP-3.1.4/08/2-
2008-0049 pá lyá zat ke re té ben.
Kör nye ze ti ne ve lé si prog ra munk
ré sze a Vadaspark lá to ga tá sa, ám
en nek a fog la ko zás nak a cél ja el -
tért a meg szo kot tak tól. Az idei
zoopedagógia fog la ko zás cél ja a
konk rét se gít ség nyúj tás, öt let adás
a kom pe ten cia ala pú ok ta tás hoz.
De ez a mos ta ni lá to ga tás a gye -
re kek szá má ra is min den ed di gi -
nél iz gal ma sabb nak ígér ke zett: ez
al ka lom mal lát vány ete tés csa lo ga -
tott ben nün ket. A be mu ta tón sok

új in for má ci ó ra szá mí tot tunk s
nem is csa lód tunk. Szá munk ra ed -
dig csak film bõl is mert ál la to kat
fi gyel het tünk meg lak má ro zás köz -
ben. A fos  sza hos  szas küz de lem
után ép pen egy pat kányt té pett
szét, a kis ma jom ba nánt maj szolt,
tár sa csak sze mez ge tett a ma zso -
lá ból. Ve ze tõnk, Beleznay And rás,
a Vadaspark zoopedagógusa föld -
ré szen ként is mer tet te meg ve lünk
a kü lön bö zõ ál la to kat, ame lyek
nagy ré sze az eu ró pai faj meg men -
té si prog ram ke re té ben él itt. A
sze líd ál la tok nak is nagy si ke re
volt ta nu ló ink kö ré ben. Leg több

idõt a szurikáták la kó he lye kö rül
töl töt tünk el, hi szen ne héz volt
ott hagy ni a foly to no san ját szó, mó -
kás kis ra ga do zó kat. A macs ka -
ked ve lõk is ked vü ket lel het ték a
sok fé le lát ni va ló ban. Az orosz lá -
nok, pár du cok, tig ri sek, bá gyad -
tan te rül tek el a jú ni u si for ró na -
pon, mint ha csak a sza van nán len -
né nek. Iga zán a víz ben lus tál ko -
dó tör pe ví zi lo va kat iri gyel tük,
mert bi zony ne künk is na gyon me -
le günk volt. Sõt a szú nyo gok „lát -
vá nyo san” esze get tek min ket. A
fur csa ál la tok kö zül a rajz film be il -
lõ kül se jû sö ré nyes han gyász tet -

szett töb bünk nek, ami úgy né zett
ki, mint ha több kü lön bö zõ faj ból
gyúr ták vol na ös  sze. Hos  sza san
néz tük, és hall gat tuk ve ze tõnk ér -
de kes tör té ne te it. Na gyon sok új
is me ret tel in dul tunk ha za fe lé. Di -
ák – ta nár vic ce lõ dött, a „mi len -
ne, ha ne künk is len ne egy sa ját
ál la tunk” té má ról. Min den ki nek
volt va la mi ér de kes él mé nye, amit
a bu szon meg oszt ha tott tár sa i val
a ha za úton.

Mind az is me ret szer zés, mind
a cso port épí tés szem pont já ból. na -
gyon hasz nos volt ez a ki rán du lás.

Huszkáné Né meth Csil la
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A 2010/2011-es 
tan év rend je

A 2010/2011-es tan év el sõ ta ní tá -
si nap ja: 2010. szep tem ber 1.
(szer da), az utol só ta ní tá si nap ja:
2011. jú ni us 15. (szer da). Az el -
sõ fél év zá rá sa: 2011. ja nu ár 14.

Õszi szü net: 2010. no vem ber 2-
5. (a szü net elõt ti utol só ta ní tá si
nap ok tó ber 29., a szü net utá ni
el sõ ta ní tá si nap no vem ber 8.).

Té li szü net: 2010. de cem ber
23–2011. ja nu ár 3. (a szü net elõt -
ti utol só ta ní tá si nap de cem ber
22., a szü net utá ni el sõ ta ní tá si
nap 2011. ja nu ár 4.).

Ta va szi szü net: 2011. áp ri lis
21-26. (a szü net elõt ti utol só ta ní -
tá si nap áp ri lis 20., a szü net utá -
ni el sõ ta ní tá si nap áp ri lis 27.)

Tan év nyi tó ün nep ség: 2010.
szep tem ber 1. (szer da) 8.00 óra,
Fe hér is ko la (Kas tély kert u. 59.)

Nyá ri ügye let az is ko lá ban: au gusz -
tus 23-tólmin den nap mun ka idõ ben.

Ja ví tó vizs ga idõ pont ja: au gusz -
tus 25. 8.00 óra, Fe hér is ko la.

Há zi at lé ti kai ver seny
Nagy vá ra ko zás sal vár tuk a ta vaszt!
A té li Csong rád me gyei ser dü lõ
és gyer mek egyé ni baj nok sá gon
el ért ered mé nyek bi za ko dás ra ad -
tak okot: Bodó Já nos 2 ara nya
(30m-es fu tás: 4,93, hely bõl tá vol -
ug rás: 201cm), Pál Má té ara nya
(súly lö kés: 7,40 m), Por tö rõ Dorina
bron za (30m fu tás: 5,05) és ezüst -
je (hely bõl tá vol ug rás: 188cm). Az
idõ já rás ne künk sem volt ked ve -
zõ, tor na szo bánk ban ké szül tünk.
El kez dõ dött a há zi, a te rü le ti és
egy ta nít vány me gyei ver seny zé -
se. Büsz kék va gyunk Por tö rõ
Dorina V. he lyé re, amit
2010.05.13-án NAP Di ák olim pi án
egyé ni ben  ért el. Fon tos nak tar -
tom ezt a ver se nyez te té si lép csõt
és az érem mel dí ja zást - en nél a
kor osz tály nál ez be vált mo ti vá lás.
Kö szö net Iván Zsu zsan na igaz ga -
tó nõnk nek, aki ezt év rõl év re meg -
te rem ti ta nu ló ink nak. Fon tos a
ver se nyez te tés gyer me ke ink fej lõ -
dé sé ben, nem csak az ered mé nyek
ja vul nak lát vá nyo sat, ha nem gyer -
me ke ink sze mé lyi sé ge is csi szo ló -
dik, egy re ér té ke sebb em be rek ké
vál nak. Én azt hi szem, hogy az élet
sû rí tett ki vo na ta egy-egy ver seny.
A ta pasz ta lat fe lül múl ha tat lan és
meg is mé tel he tet len és ezt bár mi -
kor, bár hol ka ma toz tat hat ják ta -
nít vá nya im. 

Az ered mé nyek: az al só ta go za -
tos di á kok áp ri lis 23–29. kö zött
há zi at lé ti ka ver se nyen mér het ték
ös  sze tu dá su kat. Az I. kor cso por -
tos lá nyok nál kis lab da do bás ban
I. he lye zést ért el Tóth Vanessza
19,4m-es, II. lett Gá bor Zsó fia 17m-
es és III. lett Már ta Sa rolt 16,5m-
es do bás sal; a fi úk nál I. he lye zett
lett Szalontai Bo tond 30m-es, II. lett
Belovai Krisz ti án 27m-es és III. lett
Pap Dá ni el 26m-es do bás sal. Fu -
tás ban I. he lye zést ért el Gá bor Zsó -
fia 7,12mp idõ vel, II. lett Kalusi
Éva 7,91mp-es idõ vel és III. lett
Bukor An na 8,09mp-es idõ vel; a fi -
úk nál I. he lye zett lett Belovai Krisz -
ti án 7,62mp-es idõ vel, II. lett
Szalontai Bo tond 7,68mp-es idõ vel
és III. lett Ma jor Er nõ 7,81mp-es
idõ vel. A rész ered mé nyek ös  sze -
sí té se után az aláb bi ered mé nyek
szü let tek: az I. kor cso port ban a lá -
nyok nál I. he lye zést ért el Gá bor
Zsó fia 180 pont tal, II. lett Tóth
Vanessza 111 pont tal és III. lett
Bukor An na 103 pont tal; a fi úk nál
I. he lye zett lett Szalontai Bo tond
191 pont tal, II. lett Belovai Krisz -
ti án 183 pont tal és III. lett Ma jor
Er nõ 152 pont tal. 

A má jus ban meg ren de zett te -
rü le ti at lé ti ka ver se nyen is ko lánk I.
kor cso por tos lány csa pa ta az V. he -
lyet sze rez te meg, a csa pa ta tag -

jai: Gá bor Zsó fia, Kalusi Éva, Tóth
Vanessza, Bukor An na, Pé ter Fan ni
és Ba lázs An na; fiú csa pa tunk VII.
he lye zést ért, a csa pat tag jai:
Szalontai Bo tond, Gyöm bér Mi hály,
Belovai Krisz ti án, Papdi Dá ni el, Pap
Dá ni el és Ország-Sugár Ádám. A II.
kor cso port ban lá nyok nál kis lab -
da do bás ban I. he lye zést ért el
Nyu las Imo la 30m-es, II. lett
Szaniszló Var ga Er zsé bet 23m-es és
III. lett Pop rá di Nó ra 21m-es do -
bás sal; a fi úk nál I. he lye zett lett
Bozóki Ri chárd 45m-es, II. lett Tóth
Dá ni el 36m-es és III. lett Kalusi
Lász ló 34m-es do bás sal. A 60m-es
fu tás ban a lá nyok nál I. he lye zést
ért el Por tö rõ Dorina 10,6mp-es
idõ vel, II. lett Rácz Kla u dia
11,0mp-es idõ vel és III. lett
Szaniszló Var ga Er zsé bet 11,8mp-es
idõ vel; a fi úk nál I. he lye zett lett
Bodó Já nos 9,91mp-es idõ vel, II.
lett Tóth Dá ni el és Bozóki Ri chárd
10,63mp-es idõ vel és III. lett Kalusi
Lász ló 10,66mp-es idõ vel. Tá vol -
ug rás ban a lá nyok nál I. he lye zést
ért el Por tö rõ Dorina 3,66m-es, II.
lett Szaniszló Var ga Er zsé bet 3,35m-
es és III. lett Né meth Éva 3,15m-
es ug rás sal; a fi úk nál I. he lye zett
lett Bozóki Ri chárd 3,90m-es, II.
lett Nemcsók Ba lázs 3,68m-es és
III. Pál Má té 3,55m-es ug rás sal. 

A rész ered mé nyek ös  sze sí té se

után az aláb bi ered mé nyek szü let -
tek: a II. kor cso port ban a lá nyok -
nál I. he lye zést ért el Por tö rõ Dorina
284 pont tal, II. lett Szaniszló Var -
ga Er zsé bet 219 pont tal és III. lett
Rácz Kla u dia 203 pont tal; a fi úk -
nál I. he lye zést ért el Bozóki Ri -
chárd 307 pont tal, II. lett Tóth Dá -
ni el 274 pont tal és III. lett Kalusi
Lász ló 250 pont tal.

A má jus ban meg ren de zett te -
rü le ti at lé ti ka ver se nyen is ko lánk
II. kor cso por tos lány csa pa ta VII.
he lye zést ért el, a csa pa ta tag jai:
Por tö rõ Dorina, Szaniszló Var ga Er -
zsé bet, Rácz Kla u dia, Nyu las Imo la,
Mol nár Vik tó ria és Belovai Ri ta; fiú -
csa pa tunk IV. he lye zett lett, a csa -
pat tag jai: Tóth Dá ni el, Kalusi Lász -
ló, Kõ mû ves Ádám, Bodó Já nos és
Pál Má té. 

A te rü le ti ver seny és a me gyei
ver seny egyé ni ös  sze tett jé ben is
V. he lye zést ért el Por tö rõ Dorina
4.a osz tá lyos ta nu ló. A tan év so -
rán a ver se nyez te té sek nek (at lé ti -
ka, úszás, fu tás) kö szön he tõ en je -
len tõs fej lõ dé sen ment át Dorina,
aki ki emel ke dõ en sze re pelt nem -
csak az at lé ti kai ver se nyek ös  sze -
tett jé ben, ha nem a Gyevi Zson gás
úszó ver se nyen is. 

Var ga Ág nes 
test ne ve lõ 

Nap kö zis hí rek
Az éves nap kö zis mun ka ér té ke lé -
sé re, ös  szeg zé sé re jú ni us 3-án ke -
rült sor. A „Vi dám nap kö zi zá ró”
ke re té ben min den cso port aján -
dé ko kat ka pott. Ezen a na pon kü -
lön el is me rés ben ré sze sül tek azok
a nap kö zis ta nu lók, akik ki tûn tek
a tan év so rán pél da mu ta tó ma ga -
tar tá suk kal és szor gal muk kal. El -
is me rés ben ré sze sült az 1. cso port -

ban Tóth Szil via és Var ga Eni kõ, a
2. cso port ban Ba lázs An na és
Gyurcsik And rea, a 3. cso port ban
Bukor An na és Ma jor Er nõ, a 4. cso -
port ban Hor váth La u ra és Sze ke res
La u ra, az 5. cso port ban Ba kos
Dorina és Né meth Éva. Az aján dé -
kok át adá sa után a Truffaldino
Báb szín ház szín vo na las mû sor ral
szó ra koz tat ta a gye re ke ket.

Azok a ta nu lók – cso por ton ként
5 fõ –, akik a tan év so rán a leg több
nap kö zis ju ta lom kár tyát gyûj töt -
ték ös  sze, ki rán du lá son ve het tek
részt. Al kal muk nyílt meg te kin te -
ni az Így ne veld a sár ká nyo dat cí -
mû me se fil met. A 3D-s fel dol go -
zá sú rajz film mind an  nyi uk nak fe -
lejt he tet len él ményt nyúj tott. 
Csepreginé Kis Nó ra nap kö zis ne ve lõ

Tan év vé gi ered mé nye ink
A 2009/2010-es tan év ben az is ko -
lánk 35 nyol ca dik osz tá lyos ta nu -
ló ja kö zül 26%-a gim ná zi um ban,
54%-a szak kö zép is ko lá ban és 20%-
a szak is ko lá ban foly tat ja ta nul má -
nya it. Az 1–2–3. osz tá lyo sok éves
mun ká ját szö ve ge sen, a töb bi ta -
nu ló ét osz tály zat tal ér té kel tük. Az
is ko la ta nu ló i nak tan tár gyi át la ga
az idei tan év ben 3,75, a tan tár gyi
di csé re tek szá ma 119, a ki tû nõ ta -
nu lók szá ma 26. 

Ki tû nõ bi zo nyít vá nyu kért ér té -
kes könyv ju ta lom ban ré sze sül tek:
Bezdán Mi hály, Ko vács An ge li ka, Lan -
tos Sza bi na és Var ga Eni kõ 1.a osz -
tály; Ker tész Tek la, Zakar Zsa nett és
Üve ges Lász ló 1.b osz tály, Belovai
Krisz ti án, Gyöm bér Mi hály, Ma jor Er -
nõ, Szalontai Bo tond 2.a osz tály;
Belovai Kop pány, Bukor An na, Her -
mán Ariella, Pál Krisz ti án és Pipicz Do -
mi ni ka 2.b osz tály; Sze ke res La u ra és
Mol nár Ger gõ 3. osz tály; Né meth Éva

4.b osz tály; Bezdán Dó ra 5.a osz tály;
Csamangó Krisz ti án és Mol nár Sza bolcs
5.b osz tály; Furka Bar ba ra és Kalcsú
Tün de 6. osz tály; Szûcs Lil la és Misku
Pé ter 7.b osz tá lyos ta nu lók. 

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la Ala -
pít vány Ku ra tó ri u ma eb ben az év -
ben Kis-her ceg díj jal ju tal maz ta
Né meth Éva 4.b osz tá lyos ta nu lót. 

Hí re in ket el ol vas hat ják is ko lánk
hon lap ján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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Õsgyeviek Ba rá ti Kö re (ÕBK)
2006. év

– Az ÕBK szer ve zet ve ze tõ sé gé nek
dön té se alap ján el in dult a 20 éves
ak tu á lis ér me ve ré se az aláb bi mo -
tí vu mok kal
Elõ ol da lon: „20 éves az Õsgyeviek
Ba rá ti Kö re”
Hát ol da lon: „Algyõ cí me re”

A mí ves ve re tû ér mék után nagy
ér dek lõ dés mu tat ko zott a tag ság
kö ré ben.
– Az Ön kor mány zat Kép vi se lõ Tes -

tü le te ha tá ro zat ban rög zí tet te,
hogy 2006 év re vo nat ko zó an 100
000 Ft költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban ré sze sí ti az ÕBK szer ve ze tet,
me lyet csak a Ju bi le u mi érem ki -
adá sá ra for dít hat.

– A ve ze tõ ség min den ne gyed év -
ben a Fa lu ház ban meg tar tot ta
ülé se it, ahol a leg fon to sabb té -
má kat ha tá ro zat ba fog lal ta.

– A Fa lu ház igaz ga tó ja és az ÕBK
el nö ke alá ír ták az együtt mû kö -
dé si meg ál la po dást, amely ben
rög zí tet ték a he lyi ség (kis te rem)
hasz ná la tát.

– 2006. már ci us 17-én min den té -
tel re ki ter je dõ el len õr zést vég zett
az El len õr zõ Bi zott ság, amely rõl
jegy zõ könyv ké szült és rög zí tet te
az el len õr zés idõ sza kát 2000 év -
tõl 2005. de cem ber 31-ig.

– 2006. 03. 16.-án (11 óra) Dom bi
Gyu la az ÕBK ala pí tó tag ja, a
szer ve zet tit ká ra el hunyt, ame lyet
szo mo rú an vet tünk tu do má sul.

– Min den ÕBK tag kü lön meg hí -
vást ka pott az Al gyõi Fa lu na pok -
ra, mely nek költ sé ge 600 Ft/fõ.

– A gaszt ro nó mia ün ne pén a 2006-
os Fa lu na po kon em lék lap pal ju -
tal maz ta a zsû ri a Szénási-féle ha -
lász le vet.

– Az ÕBK ve ze tõ sé ge lel ke sen ké -
szül a ju bi le u mi ta lál ko zó ra, mû -
sor ra.

– Az ÕBK szer ve zet ve ze tõ sé ge ak -
tu á li san le ad ta ki tün te té si ja vas -
la tát a Nagy köz ség jegy zõ jé nek.
Az ÖBK el nö ke a tár gyi le vél ben
kri ti kai ész re vé te le ket is tett az
oda íté lés ed dig gya ko rolt spon -
tán jel le ge mi att!

– Pá lyá za tot írt ki a ve ze tõ ség a tag -
ság kö ré ben „Ti szai nó ták” gyûj -
té sé re

El sõ hely: 5000 Ft kész pénz, nyer -
tes Frank Béláné ÕBK tag
Má so dik hely 3000 Ft kész pénz és
egy üveg pezs gõ, nyer tes Sü li
Andrásné ÖBK tag
– A ju bi le u mi ta lál ko zón a ve ze tõ -

ség „Ezüst érem mel” ki tün tet te
azo kat a sze mé lye ket, akik mun -
ká juk kal, ado má nya ik kal se gí tet -
ték a szer ve zet mun ká ját. (A tel -
jes név sort vál to zat lan sor rend -
ben ez úton kö zöl jük!)

ÕBK KI TÜN TE TÉST 
KAP NAK

2006. 07. 29.
Dr. PI RI JÓ ZSEF

Algyõ Nagy köz ség Pol gár mes te re
Dr. RÁDY SAMÍR 
Fõ igaz ga tó, szpon zor, 

tisz te let be li tag
MOLNÁRNÉ VIDA ZSU ZSAN NA 

al pol gár mes ter
Dr. VAR GA IL DI KÓ

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány zat
Jegy zõ je

VÖRÖSNÉ 
Dr. ÁRGYUSI MAG DOL NA 

tisz te let be li tag, 
az ÕBK jo gi kép vi se lõ je

DOM BI GYU LA
az ÕBK volt ve ze tõ sé gi tag ja, 

ala pí tó tag ja
He lyet te lá nya Dr. Bálind
Gyuláné ve szi át az ér met.
GER GELY MIHÁLYNÉ 

ala pí tó tag, 
volt El len õr zõ Bi zott sá gi tag

BAKOSNÉ FE KE TE MÁ RIA 
ala pí tó tag, 

je len leg is ve ze tõ sé gi tag 
volt gaz da sá gi ügy in té zõ

RÉ TI CSA BA
nyu gal ma zott ope ra éne kes, 

élet mû dí jas
FRITZ MI HÁLY
érem ter ve zõ mû vész

SZA BÓ GÉ ZA
ötvösmester

BOTYÁNSZKY KÁ ROLY 
ala pí tó tag, 

tisz te let be li ve ze tõ sé gi tag, 
volt szer ve zõ

BOR ZA JÓ ZSEF
ala pí tó tag, volt ve ze tõ sé gi tag

KARSAI LÁSZ LÓ
el nök, ala pí tó tag 

– át ad ta Dr. Rády Samír

2007. év
– Az Ön kor mány zat kér te a ci vil

szer ve ze tek vé le mé nyét a „Te rü -
let ren de zé si terv” mó do sí tá sá hoz.
Az ÖBK ve ze tõ sé ge kri ti kai ész re -
vé te le it le vél ben rög zít ve a Pol -
gár mes ter Úr nak el küld te.

– Költ ség ve té si tá mo ga tást eb ben
az év ben is ka pott a szer ve zet,
mely nek irá nyult sá ga az ÕBK mû -
kö dé si költ sé ge i hez va ló hoz zá já -
ru lás. Az át utalt ös  szeg 100 000 Ft,
ame lyet kö szö net tel vet tünk át.

– A Fa lu na po kon a szer ve ze ten be lül
sa ját ha lász lé ver senyt szer vez tünk.

Me nük:
„A”pontyhalászlé (Szénási György)
„B” ve gyes ha lász lé (Pálföldi Már ton)
„C” hal pap ri kás (Kothencz Gyu la)

Az el sõ he lye zést a ve gyes ha lász lé
kap ta!

– A 2007. 07. 28.-i ta lál ko zó prog -
ram ját Mazsorett cso port for má -
ci ós tánc szí ne sí tet te.

– El is me rõ ok le vél lel kö szön tük
meg Vá mos Zol tán cuk rász mes -
ter nek a tá mo ga tást.

2008. év
– Az Ön kor mány zat meg küld te a

Kép vi se lõ Tes tü let 18/2007. (X.3.)
Ör. A ki tün te tõ cí mek, dí jak és
el is me rõ ok le vél ala pí tá sá ról és
ado má nyo zá suk rend jé rõl. Ez
nagy se gít sé get nyúj tott a ja vas -
la tot te võk mun ká já hoz.)

– Eb ben az év ben 90 000 Ft költ -
ség ve té si tá mo ga tást ka pott a szer -
ve zet, amely rõl az el szá mo lást
meg küld te az ön kor mány zat
pénz ügyi cso port já nak.

– Az ön kor mány zat át irat ban kö -
zöl te az ÕBK ve ze tõ sé gé vel, hogy
az elõ zõ év rõl be nyúj tott be szá mo -
lót és el szá mo lást el fo gad ta, rend -
ben ta lál ta.

– Az ÕBK ve ze tõ sé ge az el nök elõ -
ter jesz té sé ben a szer ve zet épí tés
ak tu á lis fel ada ta it tár gyal ta. Ez
már a 2010-es vá lasz tás ra va ló fel -
ké szü lést szol gál ta.

– 2008. 04. 18.-án nagy je len tõ sé -
gû ve ze tõ sé gi ülést tar tot tunk. A
sú lyos bo dó gaz da sá gi hely zet a
szer ve ze tet is meg szo rí tó in téz -
ke dé sek be ve ze té sé re kész tet te.
Az el nök is mer tet te el kép ze lé se -
it: tag díj eme lés, a rész vé te li költ -
sé gek na gyobb ará nyú át ter he lé -
se a tag ság ra.

– Az el nök is mer tet te a ve ze tõ ség
vá lasz tás le bo nyo lí tá sá val kap cso -
la tos el kép ze lé se it, ame lyet a ve -
ze tõ ség nem fo ga dott el. A kül -
döt tek 24 fõ he lyett, a köz gyû lést
ja va sol ták 143 fõ tag ság gal.

– A ve ze tõ ség tag jai kü lön-kü lön
nyi lat koz tak ar ról, hogy a 2010-
es vá lasz tás után akar nak-e, tud -
nak-e to vább dol goz ni.

– Tor ma Tiborné a Hír mon dó ha -
sáb ja in be mu tat ta az ÕBK szer -
ve ze tet és meg szó lít ja az al gyõ i e -
ket és hív ja a ba rá ti kör so ra i ba
va ló be lé pés hez.

– A ve ze tõ ség tel jes lét szám ba részt
vett „Algyõ 870. éves” ala pí tá si
év for du ló ján.

Ha rang szó mel lett he lyez te el a ko -
szo rút Pa ta ki Fe renc és Var ga Ist -
ván ÕBK ta gok.
Dr. Ré ti Ist ván Algyõ lel ki pász to ra
nagy he lyi is me re tet tük rö zõ elõ adá -
sá ban mél tat ta Algyõ múlt ját, je le -
nét és az itt élõ pol gá rok kö te les -
sé gét a ka to li kus fa lu ar cá nak meg -
õr zé sé ben.

Foly ta tás következik…

„Ked ves Õsgyevi Ba rá tunk!”
Az Õsgyeviek Ba rá ti Kö re ve ze tõ sé ge
öröm mel hoz za tu do má sod ra, hogy az
idén ün ne pel jük az ÕBK fenn ál lá sá nak
hu sza dik év for du ló ját.
A ju bi le u mi ta lál ko zó ra Té ged és ked -
ves hoz zá tar to zó dat sze re tet tel meg hív
és vár a ve ze tõ ség.
A ta lál ko zó he lye: Fa lu ház
A ta lál ko zó idõ pont ja:
2006. jú li us 29. (szom bat)
A ju bi le u mi prog ram:
– 10 órá tól gyü le ke zés, re giszt rá ció a
sze mé lyes aján dék át adá sa.
– A ju bi le u mi ér mék át vé te le és árá -
nak ren de zé se.
– Az el nök fo lya ma to san fo gad ja az ér -
ke zõ ket. Pezs gõ a bü fé nél!

– 12 óra kor el nö ki meg nyi tó.
A Parlandó kó rus sal együtt kö zö sen el -
éne kel jük „A ka nyar gó Ti sza part ján...”
c. nó tát.
– Az el nök kö szön ti a tag sá got és a
meg hí vott ven dé ge ket, majd ös  sze fog -
la lót ad a szer ve zet élet út já ról.
– A szo kás hoz hí ven Dr. Pi ri Jó zsef
Pol gár mes ter Úr ad tá jé koz ta tót Algyõ
fej lõ dé sé rõl.
– Az el nök ju bi le u mi em lék ér me ket ad
át a ki vá ló mun kát vég zõ ve ze tõ sé gi ta -
gok nak.

Ün ne pi mû sor:
– Nó ták, da lok, ope rett rész le tek az öt -
éves Parlandó kó rus elõ adá sá ban két
rész ben.
– Hastáncosnõk fel lé pé se „A me sés
ke let ege alatt” cím mel.

Mû sor után kö zös ebéd!
– „A” me nü: sza bad tá la lá sos mar ha -
láb szár pör költ, sa va nyú ság, kö ret.
– „B” me nü: Ma kó fé le ve ge tá ri á nus tál.
Raj ta hal, rán tott kar fi ol, kö ret.
– A ze nét szol gál tat ja Páska Il lés
– Be szél ge tés, mu la to zás amíg a ked -
vünk tart ja.

Ked ves Õsgyeviek fi gye lem!
A ta lál ko zó ra a ve ze tõ ség Ti szai nó ták
gyûj té sét hir de ti meg. A leg több nó tát
le adó sze mély ér té kes ju ta lom ban ré -
sze sül. Csak a cím nem elég! Szö veg,
eset leg kot ta szük sé ges!
A ve ze tõ ség sze ret né re mél ni, hogy Te
is olyan lel ke se dés sel vá rod a ju bi le -
u mi ta lál ko zót, mint aho gyan mi ké -
szü lünk rá.

Algyõ, 2006. jú ni us 10.
Üd vöz let tel: ÖBK el nök
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Apróhirdetés
Re dõny, re lu xa, har mo ni ka aj tó, sza lag füg -
göny ké szí tés.Te l.: 06-30/953-0395

*
Biz to sít sa há zát, in gó sá gát! Kér je in gye -
nes kal ku lá ci ón kat! Ked vez mé nyek! Azon -

na li 30% ked vez mény!  Díj vis  sza té rí té si
le he tõ ség! 
Te l.: 06-70/930-4473

*
4 db jó ál la pot ban lé võ parapetes gáz -
kon vek tor el adók. Te l.: 06-20/938-4102

*
Kis ci ca – cir mos, fe ke te, – in gyen el vi -
he tõ. Te l.: 30/218-22-22.

Eladó!
Lada 2105-ös 

személygépkocsi, 
1988-as évjáratú, 
2012 márciusig

érvényes 
mûszaki vizsgával.

Érdeklõdni:
Szõlõ u. 28. szám alatt.

TOJÁS 
Legelõn tartott
tyúkoktól friss

tanyasi NAGY tojás
kapható.

Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.

HOM LOK ZA TI ÉS 
GU RU LÓ ÁLL VÁNY BÉ REL HE TÕ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no -
zást, kül sõ-, bel sõ hõ szi ge te lést

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 
Ér dek lõd ni 

a 06-30/987-40-60-as 
te le fon szá mon.

„REKVIEM” 
TEMETKEZÉSI 

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20-32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,

bemutatóterem, gyász, 
illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-943-3645

KÕ MÛ VES VÁL LAL JA

ré gi há zak tel jes fel újí tá sát,

csem pé zé sét, tér bur ko lá sát,

új há zak épí té sét.

Ud va ri ke men ce épí tést, 

kül sõ hom lok za ti szi ge te lést.

Te le fon szám: 

06-20/574-55-98

NYUG DÍ JAS FÉR FI
mun ka erõt ke re sek 

ker ti mun ká ra, 
ál lan dó jel leg gel.

Je lent kez ni: 
+36 20/591-88-48

W e b :  w w w . k s z e . o r g

KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
ALGYÕI GYÜLEKEZETE

Részvétel ingyenes!

Jézusban meggyógyulhatsz 
minden betegségbõl!

Adj lehetõséget magadnak, 

és gyere el Isten szent jelenlétébe, 

ahol imádkozunk a gyógyulásodért 

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:

ALGYÕ FALUHÁZ

Minden szerda 18 óra
Lelkipásztor Arnóczkyné

Piroska
Tel.: +36 20/4666-138

Dicsõítésvezetõ: Fróna Mihály

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.: +36 20/455-83-00

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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2011. JA NU ÁR 1-JÉ TÕL

BE TEG SÉG MI ATT EL ADÓ,

ESET LEG BIZ TO SÍ TÉK KAL

HOS  SZABB TÁV RA KI ADÓ

ÉLEL MI SZER ÜZ LE TEM, 

ÁRÚ VAL VAGY ÜRE SEN.

ALGYÕ HÓ VI RÁG UT CA 54.

ÉR DEK LÕD NI

A +36 20/596-50-60 

TE LE FON SZÁ MON LE HET.

AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõ-
belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

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!
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Ti szai vízirendészeti szol gá lat

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la 5.a és
5.b osz tá lya er dei is ko lai prog ra -
mon vett részt a Bükk ben má jus
14-tõl 18-ig a TÁMOP-3.1.4/08/2-
2008-0049 pá lyá zat tá mo ga tá sá -
val. A két osz tály ból a 33 ta nu lót
há rom pe da gó gus, Malustyik
Mihályné, Nagyné Sza bó And rea és
Ficsórné Ré ti Eme se kí sér te el. Szál -
lás he lyünk 600 mé ter ma ga san, a
Bükk fenn sík kö ze lé ben, a
Bükkszentkereszt szom széd sá gá -
ban ta lál ha tó Ró ka far mon volt.
Bükkszentkereszt a Bükk-hegy ség
leg ma ga sab ban fek võ te le pü lé se.
Fes tõi kör nye zet ben, ki vá ló föld -
raj zi adott sá gok kal ren del ke zõ,

gyó gyí tó le ve gõ jû köz ség, a Bük -
ki Nem ze ti Park ka pu ja. Er dei is -
ko lánk prog ram ja so rán le he tõ -
ség nyílt a jel leg ze tes kö zép hegy -
sé gi élõ he lyek meg is me ré sé re és
vizs gá la tá ra. 

A prog ram cél ja volt:
A Bükk élõ vi lá gá nak és geo ló -

gi ai ér té ke i nek be mu ta tá sa; 
Az ál ta lá nos is ko lá ban szer zett

ter mé szet is me re ti tud ni va lók önál -
ló te re pi mun ka so rán va ló meg -
erõ sí té se és el mé lyí té se; 

A ter mé szet- és kör nye zet vé de -
lem je len tõ sé gé nek meg is mer te -
té se, a tu da tos ter mé szet szem lé let
ki ala kí tá sa és for má lá sa; 

Az Észak-ma gyar or szá gi ré gió
ter mé sze ti- és kul tu rá lis örök sé -
ge i nek be mu ta tá sa. 

Tár sas együtt lét sza bá lya i nak
meg is me ré se, el sa já tí tá sa, önál ló -
ság ra ne ve lés

A táj nyúj tot ta gaz da sá gi le he -
tõ sé gek meg is me ré se

Mind ezen cé lok meg va ló sí tá sá -
ban Marschall Zol tán bi o ló gus volt
se gít sé günk re az aláb bi fog lal ko -
zá sok kal:

Gyógy nö vény és gom ba is me ret.
Éj sza kai bá tor ság pró ba és va -

dá sza ti alap is me re tek.
Víz bi o ló gia is me re tek ok ta tá sa
Ter mé szet vé del mi bar ká cso lás

Kéz mû ves fog lal ko zá sok
Geo ló gi ai is me re tek ok ta tá sa
Ter mé szet is me re ti ve tél ke dõ
Eger tör té nel mi bel vá ro sá nak

meg te kin té se
Bár az idõ já rás nem volt ke gyes

hoz zánk, a cso dá la tos er dei kör -
nye zet, a sok új is me ret, a re mek
han gu lat fe led tet te ve lünk az esõs
na po kat.

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da -
ni Bartha Lász ló és Bezdán Mi hály
szü lõk nek, akik je len lét ük kel hoz -
zá já rul tak az er dei is ko la de rû jé -
hez, si ke ré hez.

Ficsórné Ré ti Eme se
az 5.a osz tály fõ nö ke

Er dei is ko la a Bükk ben

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

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

A he lyi in téz mé nyek, tár sa dal mi
szer ve ze tek és vál lal ko zói szek tor, va -
la mint a te le pü lés la kos sá gá nak vé -
le mé nyét az Al gyõi Hír mon dó, va -
la mint a te le pü lé si hon lap se gít sé -
gé vel kér jük ki, meg va ló sít ha tó öt -
le te i ket és prog ram ja vas la ta i kat szí -
ve sen ves  szük és il leszt jük be az
Algyõn, a fen ti idõ pont ban meg va -
ló sí tás ra ke rü lõ Mo bi li tá si Hé ten. 

A kör nye zõ te le pü lé sek, me gyei
jo gú vá ro sok, eu ró pai nagy vá ros ok
pl. az aláb bi he lyi ak ci ó kat va ló sí tot -

ták meg: ke rék pár-, tú ra út vo na lak
ki je lö lé se és tú ra nap meg va ló sí tá sa,
gya lo gos és ke rék pá ros köz le ke dés
ösz tön zé se ren dez vé nyek és be ru há -
zá sok meg va ló sí tá sá val, tá jé koz ta tó
kam pá nyok, „Ke rék pár ba rát Te le -

pü lés” ki ala kí tá sa, „Egész ség-,
csa lád ba rát Munkahely/

Vállalkozás Díj” ki osz tá -
sa, az Eu ró pai Au tó -
men tes Nap ke re té ben
egy adott te le pü lé si út -
sza kasz le zá rá sa a for -

ga lom elõl, a hely kö zi,
he lyi köz le ke dést ja ví tó

la kos sá gi öt le tek ös  sze gyûj -
té se és meg va ló sí tá sa, Csa lá di

Egész ség nap, sport ren dez vé nyek
meg szer ve zé se. 

Amen  nyi ben fel kel tet tük ér dek lõ -
dé sét és öt le te it szí ve sen a dön tés ho -
zók elé tár ná, kér jük, hogy ja vas la ta -
it le vél ben az aláb bi cím re jut tas sa el
leg ké sõbb 2010. jú li us 12. (hét fõ ig) 16
órá ig: Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány -
zat, 6750, Algyõ, Kas tély kert u. 40.,
dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter ré szé re.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Eu -
ró pai Mo bi li tá si Hét 2010. – Algyõ”

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ:
Bereczné Láz ár Nó ra ügy in té zõ, T.:
62/517-517/132, nora.kozoktatas@
algyo.hu.

A be ér ke zõ ja vas la tok alap ján
Algyõ Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü -
le te a 2010. jú li us ha vi tes tü le ti ülé -
sen dönt a meg szer ve zés re ke rü lõ
al gyõi mo bi li tá si hét meg va ló sí tás ra
ke rü lõ prog ram já ról. 

Se gít sé gét elõ re is kö szön jük!
Aján lott hon la pok:
www.mobilityweek.eu,
www.nfm.gov.hu/emh.

Dr. Pi ri Jó zsef pol gár mes ter

„Köz le kedj oko sab ban, élj egész sé ge seb ben!” 
Eu ró pai Mo bi li tá si Hét 2010. A Ti szai Vízirendészeti Rend õr -

ka pi tány ság tá jé koz tat ja a la kos -
sá got, hogy a Rend õr ka pi tány ság
struk tú rá ja 2009. év vé gén meg -
vál to zott, amely so rán kör ze ti meg -
bí zot ti mun ka kö rök ke rül tek lét -
re ho zás ra a Ti sza par ti te le pü lé -
sek hez tar to zó fo lyó sza ka szon Sze -
ged és Csong rád szék hel  lyel.

Az újon nan ki ala kí tott mun ka -
kö rök cél ja, hogy nagy ban se gít -
sék a bûn meg elõ zés és a bûn ül dö -
zés ha té kony sá gá nak nö ve lé sén
túl a la kos sá gi kap cso la tok meg -
erõ sí té sét is, hi szen a kör ze ti meg -
bí zot tak rész le te sen meg is me rik
az adott te rü let kri mi na lisz ti kai
sa já tos sá ga it, ne héz sé ge it, meg ol -
dás ra vá ró fel ada ta it és az ott élõ
la kos sá got.

A ren del ke zés re bo csá tott he -
lyi sé gek ben a kö vet ke zõ kol lé gák
vár ják a la kos ság be je len té se it,
kér dé se it, eset le ges pa na sza it.
Prob lé má juk kal, kér dé se ik kel az
ál lam pol gár ok bi za lom mal for dul -
hat nak a szol gá la tot el lá tó kol lé -
gák hoz.

*
A Ti szai Vízirendészeti Rend õr -
ka pi tány ság Vízirendészeti
Rend õr õrs Sze ged KMB szol gá -
la tot el lá tók ne ve, el ér he tõ sé ge,
il let ve fo ga dó órá i nak he lye és
idõ pont jai.
BA LOGH DÁ NI EL r. fõ törzs õr -
mes ter Tel: 62- 420-528; 06-
70/9459-200
Fo ga dó óra he lye és idõ pont jai
a 2010. év ben:

Hód me zõ vá sár hely 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Hód me zõ vá sár hely, 
Kos suth tér 1 szám. 
Jú li us 28. 
10.00 órá tól–12.00 órá ig
Au gusz tus 25. 
10.00 órá tól–12.00 órá ig
Szep tem ber 29. 
10.00 órá tól–12.00 órá ig
Ok tó ber 27.
10.00 órá tól–12.00 órá ig
No vem ber 24.
10.00 órá tól–12.00 órá ig
De cem ber 29.
10.00 órá tól–12.00 órá ig

Sze ged Vízirendészeti Rend õr õrs 
Sze ged, Ti sza La jos krt. 2–4 sz.
Jú li us 12.
8.00 órá tól–10.00 órá ig
Au gusz tus 9.
8.00 órá tól–10.00 órá ig
Szep tem ber 13. 
8.00 órá tól–10.00 órá ig
Ok tó ber 11.
8.00 órá tól–10.00 órá ig
No vem ber 8.
8.00 órá tól–10.00 órá ig
De cem ber 13.
8.00 órá tól–10.00 órá ig

Kör ze té hez tar to zó te le pü lé sek,
ame lyek köz igaz ga tá si te rü le tét
a Ti sza fo lyó érin ti:

Sze ged, Hód me zõ vá sár hely,
Mártély, Algyõ, Sándorfalva,
Dóc, Ópusztaszer.

Ti szai Vízirendészeti Rend õr ka pi tány ság
Vízirendészeti Rend õr õrs Sze ged

6720 Sze ged, Ti sza La jos kör út 2–4.
Tel.: 62/420-528 IRM Tel.: 33-14-97
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Az Ökotárs Ala pít vány Ma gyar or -
szá gon elõ ször hir de ti meg az Év Fá -
ja ve tél ke dõt, mely re bár mi lyen ma -
gán sze mély vagy  cso port, szer ve zet
je löl he ti ked venc fá ját.

Az egész or szág ban meg hir de tett
Év Fá ja pá lyá zat tal az eu ró pai Év Fá -
ja ver seny hez kap cso ló dunk. 

A ve tél ke dõ cél ja, hogy a fák ter -
mé szet ben be töl tött sze re pén ke resz -
tül hív ja fel az em be rek fi gyel mét a
kör nye zet tu da tos ság ra.

Az Év fá ja ve tél ke dõ ke re té ben
nem a leg na gyobb vagy leg öre gebb
fát ke res sük, ha nem azt, ame lyik a je -
lö lõk nek va la mi ért fon tos: kap cso ló -
dik hoz zá egy he lyi tör té net, ta lál -
ko zá si pon tot kí nál – vagy bár mi lyen
más sze re pet tölt be az ott élõk min -
den nap ja i ban.

Az Év Fá ját egyé nek és kö zös sé -
gek is je löl he tik, akár ba rá ti tár sa sá -
gok, csa lá dok, is ko lás cso por tok, ci -
vil szer ve ze tek, ön kor mány zat ok
vagy vál lal ko zá sok. A ve tél ke dõ re je -
lölt fák ból az Ökotárs Ala pít vány
szak mai zsû ri je 12 dön tõst vá laszt.

Ezek kö zül a kö zön ség sza va zás -
sal vá laszt hat ja ki ked ven cét. Az Év
Fá ja a leg több sza va za tot ka pó je lölt
lesz!

A nyer tes fa egy spe ci á lis ápo lás -
ra, gon do zás ra fel jo go sí tó utal ványt
kap, ame lyet díj áta dó ün nep ség ke -
re té ben nyúj ta nak át a fát je lö lõk -
nek.

Az ös  sze get a fa egész sé gét biz to -
sí tó ke ze lés re, köz vet len kör nye ze -

té nek rend be té te lé re vagy ha ilyen
in téz ke dé sek re nincs szük ség, ugyan -
azon te le pü lé sen õs ho nos cse me ték
ül te té sé re le het fel hasz nál ni.

A je lö lés nek tar tal maz nia kell 
– a fa tör té ne tét (le het mí tosz, le -

gen da, sze mé lyes tör té net vagy tör -
té nel mi tény);

– a fa pon tos he lyét (te le pü lés, ut -
ca, ré gió, eset leg GPS ko or di ná ta);

– egyéb ada ta it (faj ta, ma gas ság,
kor, át mé rõ);

– egy fény ké pet a fá ról.
Amen  nyi ben a je lölt fa ma gán tu -

laj don ban van, ér de mes a tu laj do -
nos tól en ge délyt kér ni a fa ne ve zé -
sé hez.

A je lö lé se ket a http://evfaja.okotars.hu
ol da lon le het be ad ni.

Be adá si ha tár idõ: 2010. jú li us 31.
Az Év Fá ja prog ram mal vagy a ne -

ve zés sel kap cso lat ban to váb bi
in for má ci ót Só lyom Évá tól kap -

hat nak (06-1/411-3500, solyom
@okotars.hu)

Az Ökotárs Ala pít vány a zöld moz -
ga lom erõ sí té sén, tá mo ga tá sán ke -
resz tül kí ván hoz zá já rul ni egy kör -
nye zet tu da tos, a nyil vá nos ság rész -
vé te lén ala pu ló de mok ra ti kus in téz -
mény rend szer és tár sa da lom ki ala -
ku lá sá hoz. A kör nye zet vé dõ moz ga -
lom fej lõ dé sét ado má nyok kal, tré -
nin gek kel, ösz tön dí jas prog ra mok -
kal és szük ség sze rint szak ér tõi, il let -
ve tech ni kai se gít ség nyúj tás sal tá mo -
gat ja.

Ökotárs Ala pít vány

Ke res sük együtt az év fá ját!
Még má jus ban a Kor mo rán Hor -
gász egye sü let jó vol tá ból há zi hor -
gász ver senyt ren dez tünk.

Meg tel tek a szá kok, el sõ he lye zést
ért el Tóth Jó zsef, több mint 5 ki lo -
gram mal, má so dik Koltay Jó zsef, har -
ma dik Sza bó Im re lett. 

A ver sen gés be úgy be le jöt tünk,
hogy a Szõ ke Ti sza nyug dí jas klub
hor gá sza i val kö zös ver senyt ter ve -
zünk a kö zel jö võ ben.

A fá radt sá got jú ni us ban pi hen tük ki
Pusz ta sze ren, ahol a mág ne ses gyó -

gyí tó dom bon töl töt tünk el egy dél elõt -
töt, ebéd re pe dig Szabóné Ica spe ci á lis
má jas-zsí ros ke nye rét fo gyasz tot tuk.

Ezek után sem tét len ke dünk, ké -
szü lünk a lovasnapok fõ zõ ver se nyé -
re, az ott fõ zött pör köl tet pe dig au -
gusz tus vé gén fog juk le öb lí te ni Eger -
ben, egy kis bi ka vér rel.

Leg kö ze lebb jú li us 14-én ta lál -
ko zunk a fa lu ház ban a szo ká sos ha -
vi ba rá ti klub fog lal ko zá son.

Sermann Jó zsef
ve ze tõ sé gi tag

Ki fog ták a moz gás kor lá to zot tak

Ha ne kem va la ki azt mond ja jú ni us 4-én,
pén te ken, a sza ka dó  hi deg esõ ben, hogy más -
nap már tom bol a nyár, hát alig ha hit tem vol -
na. An nál is in kább, mert jú ni us 5-én, szom -
ba ton ke dé lyes bog rá cso zást ter vez tünk mi, Al -
gyõi Toll for ga tók író-és fa fa ra gó tár sunk, Oláh
Er nõ kis ho mo ki ta nyá ján. És lõn. Már mint
nyár, szé les nap sü tés, mi, Toll for ga tók és
meg hí vott ked ves ven dé ge ink Hód me zõ vá -
sár hely rõl, a Ká rász Jó zsef Ala pít vány Iro -
dal mi kör tag jai sze mé lyé ben.

Elõ ke rült a há zi as  szony, Icu, fris sen sü -
tött sós kif li je, Er nõ mé zes-, 18 éves- és gyógy -

nö vé nyes pá lin ká ja. It tunk a ba rát ság ra, a vég -
re meg ér ke zett nyár ra és az iro da lom ra. Mert
míg a bog rács ban ro tyo gott az il la tos mar ha -
pör költ, elõ ke rül tek a ver sek, a no vel lák, az
ado mák. Majd el fogy tak a fi nom fa la tok, a
sü te mény és bi zony jó ma gyar szo kás sze rint
dal ra is fa kad tunk, ott a fák hû vö sé ben.

Is mét be bi zo nyo so dott, mi lyen nagy szük -
ség van a ba rá ti tár sa ság ra, a jó szó ra, mi lyen
ér té ke sek az em be ri kap cso la tok.

Ked ves Ba rá ta ink, kö szön jük azt a ke -
dé lyes szom bat dél utánt, jó volt együtt!

szpk

Kis ho mo kon, a nyár kü szö bén

Jú ni us 18., pén tek: Idõ já rá si ká osz az
or szág ban pi ros jel zés az Al föld ön. Algyõn
11 óra után le sza kad az ég, tom bol nak
az ele mek. 15 perc az egész, de fá jó an ma -
ra dan dó ak a kö vet kez mé nyek. Ere jük tel -
jé ben lé võ fák ki dõl ve, vil lany ve ze té kek
le sza kad va, utak jár ha tat la nok, la kó há -
za kon cse re pek hi á nyoz nak, több tu cat -
nyi ab lak üveg ki tör ve. A jég ve rés tönk re -
tet te a kis ker ti ve te mé nye ket, gyü möl csö -
sö ket, bú za- és ku ko ri ca föl de ket. A fa lu
la kói szo mo rú an szem lé lik a ka taszt ró -
fát. 

Jú ni us 19., szom bat dél elõtt: A köz -
ség ap ra ja nagy ja se rény ke dik, zúg nak a
mo to ros fû ré szek, ta ka rít ják az uta kat,
ja vít ják a vil lany ve ze té ke ket, te tõ ket, hely -
re ál lí tás ja ví tás min den hol. Csúcs for ga lom
a hul la dék ud var nál, jár mû vek egy más
után hord ják a ki dõlt fák

ma rad vá nya it. 
Jú ni us 19., szom bat 13 óra: Az al gyõi

hul la dék ud var hoz ve ze tõ úton  (Kuktor

köz) meg je le nik egy sze mély gép ko csi , ol -
da lán büsz kén vi rít a fel irat, szol gá lunk
védünk,rendszámán há rom be tû és 302.
Ben ne há rom, ren dünk re vi gyá zó és szol -
gá ló if jú egyen ru hás. Jöt tek se gí te ni, szol -
gál ni és vé de ni. Rög vest meg is szó lalt a
szi ré ná juk, ha tá ro zot tan és szak sze rû en
le in tet ték az ép pen ott ara szo ló, ka taszt -
ró fa nyo ma it el tün te tõ, lomb ko ro ná val
pú po zot tan bo rí tott után fu tós sze mély -
gép jár mû vet. Gép jár mû el len õr zés! 

Kér jük az ira to kat, jo go sít ványt, for -
gal mi en ge délyt, sze mély iga zol ványt, lak -
cím kár tyát, gép jár mû biz to sí tást, után fu -
tó for gal mi en ge dé lyét, után fu tó biz to sí -
tá sát, men tõ do boz ér vé nyes sé gét, stb. A
szon da elõ ke rült-e? A szol gá lunk és vé -
dünk ak ció vé ge 3000 Ft csek ken! Szol -
gá lunk és vé dünk? In kább szé gyell jék
ma gu kat! 

Utó irat: Algyõn az el múlt he tek ben
tu cat nyi be tö rés tör tént.

Ba jusz Já nos

Ol va sói le vél
Élet kép: 302

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la 7. a osz -
tá lya er dei is ko la prog ra mon vett
részt a Du nán tú li-domb ság te rü le -
tén, Egyházaskozáron áp ri lis 26-
tól 30-ig a TÁMOP-3.1.4/08/2-
2008-0049 pá lyá zat tá mo ga tá sá val.
Az osz tályt He gyi Gab ri el la és Ficsór
Bar na bás kí sér te el. Egyházaskozár
a Völgy ség ben fek võ öt száz fõs lé -
lek szá mú, nem ze ti sé gi ös  sze té tel ét
te kint ve igen he te ro gén /német,
szerb, csán gó, székely/ te le pü lés.
Szál lás adónk ki mon dot tan er dei is -
ko lai prog ra mok ra sza ko so dott:
fog lal koz ta tó hely ség gel, ál lat ud -
var ral, sport pá lyá val, tûz ra kó hel  -
lyel, ét ke zõ vel fel sze relt ott ho nos
kör nye zet fo ga dott ben nün ket.

A prog ram cél ja: 
A Du nán tú li-domb ság és a Me -

csek ki ala ku lá sá nak, geo ló gi ai fel -
épí té sé nek meg is me ré se

Er dõ- és vad gaz dál ko dás je len -
tõ sé ge

A lösz pusz tu lás for má i nak meg -
is me ré se

Nem ze ti sé gek együtt élé se ha -
zánk ban

Le he tõ sé gek a fa lu si tu riz mus -
ban

Ré gi ha gyo má nyos fog lal ko zá -
sok meg is me ré se

Élet a kö zép ko ri Ma gyar or szá -
gon a tö rök meg szál lás alatt

A tu ris ta tér kép hasz ná la ta
Pécs Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa

2010-ben : ren dez vé nyek,
kiállítások,nevezetes épü le tek
meg is me ré se

Karszt je len sé gek ki ala ku lá sa a
mész kõ hegy sé gek ben

Fog lal ko zá sok:
Moh ácsi em lék hely meg te kin -

té se, fegy ver is me re ti fog lal ko zás
Hon is me re ti fog lal ko zás
Csont vá ri kép ga lé ria meg te kin -

té se
Zsolnay mú ze um meg te kin té se,

rész vé tel a mú ze u mi fog lal ko zá -
son

Ba ran go lás az Abaligeti tan ös -
vé nyen

Karszt je len sé gek ta nul má nyo zá -
sa az Abaligeti csepp kõ bar lang ban

Ma lom tör té ne ti fog lal ko zás a
Cse le pa tak nál

Er dõ- és vad gaz dál ko dá si fog -
lal ko zás

Geo ló gi ai is me re tek ok ta tá sa
A tûz gyúj tás, tûz ra kás tör té nel -

me, gya kor la ta
A Zen gõ nö vény kü lön le ges sé gei
Ezek a re mek prog ra mok, a táj

szép sé ge fe led he tet len né tet te az
osz tály szá má ra ezt a ta nul mány -
utat.

Ficsór Bar na bás 
a 7.a osz tály fõ nö ke

Er dei is ko la Egyházaskozáron
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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!

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

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Jú li us 5–9.: 7.30–12.00 óra kö zött. 

Jú li us  12–16.: 12.30–16.30 óra kö zött.
Jú li us  19–23.: 7.30–12.00 óra kö zött.
Jú li us  26–30.: 12.30–16.30 óra kö zött.
Au gusz tus 2–6.: 7.30–12.00 óra kö zött.

Au gusz tus 9–13.: 12.30–16.30 óra kö zött.

Sza bad ság mi att: jú li us 12-tõl jú li us 23-ig dr. Tóth Má ria he lyet te sít.

Te le fon szám: +36 30/249-5708

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

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

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

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

Fog tö mé sek min den faj tá ja
Fog pót lás ok egyé ni igé nyek hez iga zít va

Ult ra han gos fog kõ-el tá vo lí tás 
Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás

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

In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.

MOL, OTP, UNI QUA Egész ség kár tyá kat el fo ga dunk!

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

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

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

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

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Ba kos Lász ló At ti la és Bo ros Krisz ti na
2010. 05. 29-én;
Ko vács Ger gely és De ák Ág nes
2010. 06. 12-én há zas sá got kö tött.

Sok bol dog sá got!

SZÜLETÉS:
Sza bó Mar cell At ti la – szü le tett: 2010. 05.
25-én, anyja: Bálint Ág nes, ap ja: Dr. Sza -
bó At ti la;
La jos Vi vi en – szü le tett: 2010. 06. 03-án,
anya: Hun fal vi Má ria, ap ja: La jos Zol tán;
Grund Fan ni – szü le tett: 2010. 06. 04-én, any -
ja: Péter-Szabó Má ria, ap ja: Grund Lász ló;

Belovai Dá vid – szü le tett: 2010. 06. 06-
án, any ja: Ju hász Er zsé bet, ap ja: Belovai
Zol tán;

Bol di zsár Ka mil la – szü le tett: 2010. 06. 07-
én, any ja: Ko vács Ni ko let ta, ap ja: Bol di zsár
Dé nes.

Jó egész sé get!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Jú li us 5-tõl 9-ig: 12.00 és 16.30 óra kö zött.
Jú li us 12-tõl 16-ig: 8.00 és 12.30 óra kö zött.
Jú li us 19-tõl 23-ig: 12.30 és 16.30 óra kö zött.
Jú li us 26-tól 30-ig: 8.00 és 12.30 óra kö zött.

Dr. Ba kó Il di kó jú li us 19–30. kö zött sza bad sá gon tar tóz ko dik, 
Dr. Tóth Má ria helyettesíti..

Üzem or vo si vizs gá lat meg szer ve zé se.
Te le fon szám: 62/267-202, 06-30/635-4717.

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

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

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

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

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

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

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

12.00 és 16.00 óra kö zött mo bil te le fo non ér he tik el a pa ci en sek az egyik or vost.
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A KEOP 6.1.0./B-2008-0022 pá lyá -
zat ke re té ben egy ván dor ki ál lí tást
–  6 db óriásposztert  – ál lí tott ösz  -
sze a CSE ME TE Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Egye sü let. A
pla ká tok 2010. má jus 1. és jú ni us
30. kö zött hat in téz mény be ju tot -
tak el: a sze ge di Pi a ris ta Gim ná -
zi um, Tö mör kény Ist ván Gim ná -
zi um, Jerney Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la, Ka ro li na Ál ta lá nos Is ko la és

Gim ná zi um mel lett a mórahalmi
Mó ra Fe renc ÁMK és a kun -
szentmiklósi Szent Im re Szak kép -
zõ Is ko la is he lyet biz to sí tott a tár -
lat nak. 

Ter ve ink sze rint szep tem ber tõl
tíz re bõ vít jük a posz te rek szá mát
és to váb bi ökoiskolákba jut tat juk
el, mind ezt azon ban már nem a
KEOP ál tal biz to sí tott for rás ból
tes  szük.

Ván dor ki ál lí tás

Az algyõi iskola 4 tanulója:
Ylmazcan An dor, Kotogán Sán dor,
Bodó Má té és Bodó Zol tán ka pott
meg hí vót egy ju ta lom ha jó ki rán -
du lás ra a Víz Vi lág nap ja al kal má -
ból ren de zett or szá gos rajz ver se -

nyen el ért ki vá ló ered mé nyü kért.
A má jus 26-ai ha jó ki rán du lá son
vé gül An dor és Sán dor vett részt,
fel ké szí tõ pe da gó gu suk kal Kakuszi
Il di kó val, és na gyon jól érez ték
ma gu kat. 

Ha jó ki rán du lá son

A Kor mo rán Hor gász egye sü let az
idén is meg ren dez te gyer mek na -
pi hor gász ver se nyét. A gye re kek
nagy iz ga lom mal ké szül tek és az
idõ já rás is ked ve zett a ren dez vény -
nek, ami ma nap ság nagy sze ren -
csé nek szá -
mít. A hor -
gász egye sü -
let tag jai
szend vi csek kel
és üdí tõ vel kí nál -
ták a ver seny zõ ket,
szü lõ ket. A ver seny vé -
gén, mint min den év -
ben, most is ér té kes
aján dé ko kat ka pott min -
den gye rek. A ver se nyen a kö -
vet ke zõ ered mé nyek szü let tek: az
al sós lá nyok nál I. he lye zést ért el
Bukor An na 2.b, II. lett Bukor Sá -

ra óvo dás és III. lett Ju hász Fan ni
1.a osz tá lyos ta nu ló; az al sós fi úk -
nál I. he lye zést ért el Mi hály Jó zsef
1.a, II. lett Her mán Jó zsef 4.b és

III. lett Bezdán
Mi hály 1.a osz tá -
lyos ta nu ló; a
fel sõs fi úk nál I.
he lye zést ért el
Ba kos Sán dor 8.,

II. lett Slebics
Gá bor 5.a és

III. lett Por -
tö rõ At ti la 7.
osz tá lyos ta -
nu ló. Kö -
szön jük a
ren de zõk nek

a szín vo na las prog ra mot!
Malustyik Mihályné
részt ve võ pe da gó gus

Gyer mek na pi hor gász ver seny 
a Hor gász ta nyán

Lá to ga tás az Ópusztaszeri 
Nem ze ti Tör té ne ti Em lék park ban

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói
jú ni us 14-én Ópusztaszerre lá to -
gat tak. TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-
0049 pá lyá zat ke re tén be lül. A lá -
to ga tás cél ja a mú ze um pe da gó gi -
ai fog la ko zá sok ös  sze kap cso lá sa a
kom pe ten cia ala pú ok ta tás sal.  A
ha gyo mány sze rint a mai Ópusz -
taszer te rü le tén a ma gyar ság nem -
zet té vá lá sá nak szem pont já ból je -
len tõs ese mé nyek zaj lot tak. Itt osz -

tot ták ki a tör zsi szál lás he lye ket,
itt volt az el sõ or szág gyû lés. Vél -
he tõ en a XII. szá zad ban épí tet ték
Ond le szár ma zot tai a mo nos tort,
kö rü löt te a kö zép kor vé gé re me -
zõ vá ros sá fej lõ dött a Szer ne vû te -
le pü lés. Vi rág zá sa azon ban a tö -
rök hó dolt ság alatt vé ge sza kadt,
a XVII. szá zad ra már „Puszta-
Szerré” vált. A nép sze rû, nap ja -
ink ban is bõ vü lõ Nem ze ti Tör té -
ne ti Em lék park egyik fõ von ze re -
je „A ma gya rok be jö ve te le” cí mû
mo nu men tá lis kör kép-fest mény,
me lyet Feszty Ár pád és fes tõ tár sai
al kot tak.

A kör fest mény nek a Rotunda
ne vû kör ala kú épü let ad ott hont.
A te rem ben kör ben kö vet het jük
a fest mény ese mé nye it, mely elõtt
mû te re pet ala kí tot tak ki. A hang -
ha tá sok és a lát vány azt az il lú zi -
ót kel ti, mint ha va ló sá gos táj ba
csöp pen tünk vol na. A Feszty-
körkép meg te kin té se után kü lön -
bö zõ mú ze um pe da gó gi ai fog lal -

ko zá so kon vet tek részt is ko lánk
ta nu lói. A „Jur ta, ken gyel, ke men -
ce” cí mû fog lal ko zás ke re té ben a
gye re kek be jár ták a No mád Par -
kot. A sé ta so rán õs ho nos ál la to -
kat, ál do zó he lye ket lát hat tak, majd
be lül rõl is meg szem lél het ték a jur -
tá kat, föld há zat és bo ro na há za -
kat. Ta nu ló ink meg is mer ked tek
a ke men ce tí pu sa i val, an nak mû -
kö dé sé vel és nem utol só sor ban

an nak hasz ná la tá val is, hi szen a
„Süs sünk, süs sünk va la mit!” cí mû
fog lal ko zás ke re té ben po gá csa sü -
tés re is volt le he tõ ség. „Déd apá -
ink nyo má ban” cí mû mú ze um pe -
da gó gi ai fog lal ko zás so rán a Sze -
ge di ta nyá ra sé tál tak a di á kok,
ahol töb bek kö zött a ké zi mal mot,
a mor zso ló szé ket, ré gi ha lász esz -
kö zö ket, a sza kaj tót, a bú bos ke -
men cét, a tisz ta szo bát néz het ték
meg kö ze lebb rõl. A kéz mû ves fog -
lal ko zás ról a bõr bõl sa ját ke zû leg
ké szí tett nyak lán co kat a gye re kek
meg kap ták aján dék ba. A ma gyar -
ság gaz dag múlt já val, kul tú rá já -
val, ha gyo má nya i val is mer ked tek
ta nu ló ink ezen a na pon. Rit kán
adó dik le he tõ ség ar ra, hogy akár
ezer évet „utaz zunk vis  sza” a múlt -
ba, amely a kor hû tár gyak se gít -
sé gé vel kéz zel fog ha tó vá vá lik és
szin te meg ele ve ne dik.

Sza bó Le o nó ra 
szak mai ve ze tõ

HÕSZIGETELJE A HÁZÁT MÉG A TÉL ELÕTT!
Vállaljuk magánházak társasházak hõszigetelésének teljes körû lebonyolítását.
Gyors, pontos, megbízható munkavégzés. Ingyens felmérés szaktanácsadás.

Tel.: +36 20 920-5538 
Weboldal: http://diszitoszobraszat.hu

Jú li us és au gusz tus hó nap ban
Algyõn nem árul bér le tet a Ti sza
Vo lán. A jú li us és au gusz tu si bér -
le te ket csak Sze ge den le het meg -

vá sá rol ni! Leg kö ze lebb a szep tem -
be ri bér let vált ha tó meg Algyõn:
au gusz tus 31-én, szep tem ber 1-
én, 2-án és 3-án, a Fa lu ház ban.

FI GYE LEM: SZÜ NET A BÉR LET ÁRU SÍ TÁS BAN!
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Újszászi Ilona

Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!

A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com

Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

VÁSÁRNAPTÁR
MIN DEN HÉ TEN HÉT FÕN, SZER DÁN ÉS SZOM BA TON 7–12 órá ig a Fa lu ház mö -
göt ti par ko ló ban nõi-, fér fi- és gyer mek ru ha vá sár
JÚ LI US 12. (hét fõ) 9-11:30 órá ig: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár
JÚ LI US 20. (kedd) 9-12 órá ig: Ru ha- és ci põ vá sár

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚ LI US 12–16. (hét fõ-pén tek): Kéz mû ves tá bor I.
JÚ LI US 14. (szer da) 15 óra: a Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak ta lál ko zó -
ja a Fa lu ház ban
JÚ LI US 19. (hét fõ) 9–13 órá ig: Vér adás a Fa lu ház föld szin ti kis ter mé ben
JÚ LI US 19-23. (hét fõ–pén tek): Kéz mû ves tá bor II.
JÚ LI US 24. (szom bat) 10 órá tól: az ÖBK An na-na pi éves ta lál ko zó ja a Fa lu ház szín -
ház ter mé ben
JÚ LI US 25. (va sár nap): AN NA-NA PI BÚ CSÚ
AU GUSZ TUS 3. (kedd) 17 óra: Gyógy nö vény Klub a Táj ház ban. Té ma: gyógy nö -
vény ker tünk kar ban tar tá sa, fej lesz té se
AU GUSZ TUS 11. (szer da) 15 óra: a Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak ta lál -
ko zó ja a Fa lu ház ban

NINCS KÉPÜNK HOZZÁ
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta az idei Algyõ Nap já ra ki ad ványt ter vez meg je -
len tet ni, mely ben Czirok Sán dor, La ka tos Mi hály, Belovai Sán dor, Gál Ti bor és
Gálné Nagy Il di kó írá sai, em lé kei, ta nul má nyai sze re pel né nek. Az írá sok az 1900-
1970-es évek ese mé nye it, él mé nye it öle lik fel, azon ban ke vés ké pes do ku men tum
áll a szer kesz tõk ren del ke zé sé re. Nincs ké pünk hoz zá, va gyis a kö tet hez kér jük az
önök se gít sé gét. Szí ve sen fo ga dunk ka to na ké pe ket a két há bo rú ról, ré gi há zak ról,
ut cák ról, üz le tek rõl, kocs mák ról, vá sá rok ról, já té kok ról, ját szá sok ról, ke nyér sü tés -
rõl, disz nó vá gás ról, bá lok ról, ün ne pek rõl, és min den olyan ese mény rõl, ami hoz -
zá tar to zott a fa lu éle té hez. A ké pek re (vagy a ké pek hez csa tolt mel lék let ben) kér -
jük, ír ják le a leg fon to sabb ada to kat: pél dá ul kit áb rá zol a fo tó, mi lyen ese ményt
rög zít, mi kor ké szül he tett, me lyik ut ca... Ter mé sze te sen a fo tót ren del ke zé sünk re
bo csá tó ada ta it is ír ják le, hogy fel hasz ná lás után vis  sza jut tat has suk a fel vé te le ket. 
Kér jük, a ké pe ket, ira to kat a könyv tár ba ad ják le, jú li us 30-ig. A szer kesz tõk

SZENT ANNA NAPI BÚCSÚ 2010.
Július 24., szombat
10.00 az ÖBK szervezésében: algyõiek és

Algyõrõl elszármazottak találkozója
a Faluházban

18.00 Anna-napi kerti parti a Tájházban

Július 25., vasárnap
10.00 ünnepi körmenetes szentmise a Szt.

Anna-templomban
15.00 lovas kocsis felvonulás és

menettánc a Szt. Anna-templomtól a Faluházig
16.00 ünnepi mûsor a Faluház színháztermében: néptánc, népzene (Kis-Iván

Ágnes, Lipták Dániel és Krisztin Róbert mûsora)

GYEREKTÁBOR A TÁJHÁZBAN
A kézmûves táborok idõpontjai: július 12-tõl július 16-ig és július 19-tõl július
23-áig. A tábor vezetõje: Sütõ Erika. Jelentkezés: a kézmûves foglalkozások idõpon-
tjaiban, a tájházban.

VIRÁGTENGER A HÁZ KÖRÜL FALUSZÉPÍTÉS 2010
Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta fel hí vás sal for dul Algyõ la ko sa i hoz, la kó kö zös -
sé ge i hez, vál lal ko zá sa i hoz, hogy csat la koz za nak virágosítási tö rek vé sé hez.
A ver seny cél ja: vi rá gos, kul tu rált, kör nye zet ba rát, ven dég vá ró te le pü lés kép ki ala -
kí tá sá nak elõ moz dí tá sa; a te le pü lés tisz ta sá ga, gyom men te sí té se.
A ver seny kez de te: áp ri lis 1. A ver seny re je lent ke zés mód ja, re giszt rá lás, to váb bi
in for má ci ók: sze mé lye sen Gyeviép NKft. te lep he lyén (Kas tély kert u. 16., te le fo non
a 62/267-567 szá mon; e-mai len: )
A ver seny be be ne ve zõk ál tal ké szí tett fo tók is er re az e-mail cím re to váb bít ha tók. 
A ver seny a nyil vá nos ság elõtt, a saj tó, az ön kor mány zat, a kép vi se lõ-tes tü let tag -
jai, a Gyeviép Kft. ak tív köz re mû kö dé sé vel zaj lik. A részt ve võk szá má ra le he tõ ség
nyí lik Algyõ hon lap ján, a kert jük ké pes be mu ta tá sá ra.
A ver seny ka te gó ri ái: A leg szebb vi rá gos elõ kert; Tisz ta ud var, ren des ház;  A leg -
vi rá go sabb ab lak, er kély;  Kö zön ség dí jas.
A ver seny be fe je zé se: 2010. au gusz tus 31.
Ér té ke lés: a be kül dött, il let ve a be je lent ke zet tek nél el ké szült ké pek alap ján egy bi -
zott ság pon toz.  A kö zön ség díj el dön té sé nek mód ja: a ver seny vé gén, az ad dig be -
ér ke zett fo tók meg te kint he tõk lesz nek a Fa lu ház ban, ahol sor szá mos szel vén  nyel
sza vaz hat nak a lá to ga tók. Internetes sza va zás ra is le he tõ sé get biz to sí tunk, Algyõ
hon lap ján; s a vok sok ös  sze sí té se után de rül ki, a kö zön ség dí jas.
Ered mény hir de tés: ok tó ber 1-én, Algyõ nap ján.
Dí ja zás: ka te gó ri án ként az I. he lye zett: 30 ezer, a II. he lye zett: 20 ezer, a III. he lye -
zett 10 ezer fo rint, to váb bá em lék táb lá val kö szön jük meg fá rad sá gos mun ká ját.
Vá runk min den ker tész ked ni sze re tõt, aki büsz ke mun ká ja ered mé nyé re!

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Jú li us 20 - au gusz tus 7. kö zött a Ma -
gyar Vi tor lá zó re pü lõ Szö vet ség szer -
ve zi, Sze ged ad hely színt a vi tor lá -
zó re pü lõ vi lág baj nok ság nak. Több
mint 34 or szág 150 pi ló tá ja mé ri
ös  sze tu dá sát 3 – a 15 mé te res „ro -
ha nó”, a 18 mé te res, va la mint az
„open” – ka te gó ri á ban. 

A ma gyar vá lo ga tott 7 fõs ke re -
té ben ta lá lunk vb-cím vé dõt: a bu -
da pes ti Gu lyás György 2008-ban Ber -
lin ben sze rez te meg az el sõ sé get a
15 mé te res ka te gó ri á ban, je len leg
pe dig az összvilágranglista él lo va sa.
De vi lág csúcs tar tó val is ta lál koz ha -
tunk: a szin tén fõ vá ro si He ge dûs Lász -
ló az open ka te gó ri á ban in dul, és két
éve Na mí bi á ban 1250 ki lo mé te res
há rom szög pá lyán se bes sé gi vi lág -
re kor dot re pült. A Csong rád me -
gye i ek mel lett (a szatymazi Sza bó
Pé ter és a pusz ta sze ri Tül kös Já nos
az Al föl di RepülõKlub Sze ged, az al -
gyõi Ta más Fe renc a Sze ge di Re pü -
lõ klub tag ja), ott a bé kés csa bai
(Laurinyecz Sán dor) és újabb bu da -
pes ti (Verebélyi Zol tán) pi ló ta is.

Az idei VB kü lön le ges sé ge, hogy
a két sze res nem ze ti baj nok, az EB-

n ver seny szá mo kat nyert gyé mánt -
ko szo rús pi ló ta, Ta más Fe renc Algyõ
szí ne i ben in dul a ne ves meg mé ret -
te té sen. Az 1992 óta re pü lõ fi a tal pi -
ló ta az al gyõi re pü lés tör té ne ti em -
lé kek fel ele ve ní té sé ben és a sport -
ág fi a ta lok kal tör té nõ meg is mer te -
té sé ben lát ja a vi tor lá zó re pü lés jö -
võ jét és a nö vek võ szak em ber hi ány
meg ol dá sát. A „Sík vi dé ki Re pü lõ
Sport egye sü let (Algyõ-1930) (6750,
Algyõ, Tég lás u. 151.) el nö ke ként,
ala pí tó tag ja ként, mint a ma gyar
vá lo ga tott ke ret tag ja, Algyõrõl el -
sõ ként in dul vi lág baj nok sá gon a
nagy köz ség szí ne i ben. A sze ge di
ver senyt kö ve tõ en 2013-ban Ar gen -
tí ná ban, a dél-ame ri kai vi lág baj nok -
ság ra ké szül a fi a tal pi ló ta. 

A vi lág baj nok ság ide jén a Sze ge -
di Rep té ren ven dég lá tó egy sé gek,
csa lá di re pü lõs prog ra mok, film ve -
tí té sek és mo ni to ros nyo mon kö ve -
tés vár ja a ven dé ge ket. Az ál ta lá nos
is ko lá sok ré szé re cso por tos be je -
lent ke zés sel is lá to gat ha tó a nem zet -
kö zi meg mé ret te tés. 

A programról bõvebben: a
www.wgc2010.hu honlapon

Vi tor lá zó re pü lõ vi lág baj nok ság: 
Algyõt nép sze rû sí ti a gyé mánt ko szo rús pi ló ta


