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Ké pes lap – a ju har szi rup ról
Sze ge di pap ri ka a há zi as  szony nak. Pi ló -
ta keksz a kis fi ú nak. Pirospöttyös túrórudi
a kis lány nak. Csong rá di kék fran kos a
há zi gaz dá nak. Sze mély re sza bott
hungarikumok is a cso mag ba ke rül tek a
szel le mi táp lá lé kul szánt köny vek mel lé,
ked ves hú gom, az óce á non túl ra – szí ve -
rõ sí tõ ül.

Az Ópe ren ci ás ten ge ren túl ra küld ték
a gye re ket. Ro kon lá to ga tó ba, meg ta nul -
ni. A srác, a mai ren ge teg ben el iga zod ni
igyek võ Ábel ki csit vo na kod va tet te a bõ -
rönd be a köny ve ket, mert a re pü lõn ko -
mo lyan ve szik a súly kor lá to zást. De az -
tán még is csak el ci pel te ma gá val a Be ne -
dek Elek-me sék és az Al gyõi ké pes lap ok
mel lé be csúsz ta tott Herta Müller-könyvet.
A me se a gye re ke ké; a ké pes lap ok vil la -
ná sai az egész ot ta ni csa lád nak szól nak
az itt hon ról; a friss No bel-dí jas vé kony ka
kö te te, A ró ka volt a va dász üze ne te pe -
dig a szü lõ ké. Mert õk még a rém ál ma -
ik ban is õr zik, mi lyen volt a Ceauescu-
diktatúra… A tör té net az utol só hó na pok -
ban ját szó dik, Temesvárott, de a mai
anyák és apák a zsi ge re ik ben ér zik: ami
a rend szer vál to zás nak ne ve zett for du lat
elõtt ott és itt, vagy a szov jet blokk bár mely
or szá gá ban meg tör tén he tett, az vis  sza tér -
het: a jö võ bár mely pil la na tá ban, a vi lág
bár mely pont ján. Ezért ír ta a mai Ábel
any ja a Müller-kötet el sõ ol da lá ra: az
Ópe ren ci án túl szü le tett, egy éves sé cse pe -
re dett csöpp ség ke resz te lõ je al kal má ból, de
nagy ko rú vá vá lá sá ra ajánl ja a re gényt,
hogy majd el ol vas va meg ért sék, hon nan
ér kez tek és mi ért ke res nek a szü le ik új ha -
zát, Kanadában…

Az Ópe ren ci ás ten ge ren tú li vi lá got két
hó na pon át kós tol gat ta a mi Ábe lünk. A
Ni a ga ra, a CN-Tower lát vá nyos sá gát
le tud va, már egy hét után meg ál la pí tot -
ta: Ka na dá hoz ha son la tos nak kép ze li a
plasz ti ká zott nõt – tá vol ról ta lán szép, de
kö zel rõl za va ró, hogy sem mi sem „iga zi”
rajta… Is me rõs nek csak a ju har fát ta lál -
ta. Igaz, ott jel kép pé nö ve ke dett: a ju har -
le vél Ka na da szim bó lu ma. Ezért csu pa
ju har le ve les cuc cot vá lasz tott az itt ho ni -
ak nak aján dék ba. Meg ju har szi ru pot ho -
zott ha za – kós to ló nak. 

Édes víz nek ne vez ték, az in di á nok a
túl élés sze ré nek tar tot ták a ju har fa szi ru -
pot. Ál lí tó lag a szi ru pot csak ta vas  szal le -
het le csa pol ni a ju har fák ból. A ti tok any  -

nyi, hogy a leg alább negy ven éves ju har -
fá ba lyu kat fúr nak, és a fa ned vét föl fog -
ják a törzs höz erõ sí tett ve der be. Az így ösz  -
sze gyûj tött fa ned vet for ral ják: 40 li ter
nyers anyag ból 1 li ter ju har fa szi rup lesz.
A szi rup ár nya la ta a vi lá gos bo ros tyán szí -
nû tõl a sö tét bar ná ig ter jed het. Ál ta lá ban
mi nél sö té tebb a szi rup, an nál erõ sebb az
íze. En nek alap ján osz tá lyoz zák a ju har -
szi ru pot: A-tól, a leg vi lá go sabb tól D-ig,
a leg sö té teb big. A sö té tebb szi rup al kal -
ma sabb fõ zés re, a vi lá go sabb meg íze sí -
tés re. Úgy tart ják, hi á ba méz édes a ju har -
szi rup, nem hiz lal, sõt: éde sen is egész sé -
ges, fo gyó kú rá hoz, di é tá hoz és im mun -
rend szer-erõ sí tés re is hasz nál ha tó. Az in -
di á nok gyógy sze ré bõl, az édes víz bõl ju -
har szi rup ként Ka na da el sõ szá mú ex port -
cik ke lett. Az aján dék ba ka pott fla ko non
ol vas ha tó: „Canada No. 1. medium”,
„Pure Maple syrup” – és per sze az an -
gol mel lett az or szág má sik hi va ta los nyel -
vén, fran ci á ul is: „Sirop d’érable”.  

A 250 mil li li te res fla kon tar tal ma egy -
ket tõ re el fo gyott. De se baj: ön kén te se i tõl meg -
tud ha tó: a TESCO kül föl di ter mék ekei kö -
zött ér de mes ke res ni, az ára 700 és 1500
fo rint kö rü li. De a Lidlben is elõ for dul,
ami kor ame ri kai he te ket ren dez nek. Az
Auchanban is lát ták már. Sõt: ál lí tó lag
lé te zik ma gyar gyárt má nyú ju har szi rup
is, 300–400 fo rin tért. 

Ju har szi rup pal íze sí tik, így lesz ehe tõ
Ka na dá ban a pancake, ami csak tá vo li
ro ko na a mi pa la csin tánk nak. De a ka -
ka ós és a fa hé jas pa la csin tánk fi nom ju -
har fa szi rup pal! A bar nás, méz édes
kanadikum il lik a tejespitéhez is. Ezt már
itt ho ni fel fe de zés. Mert Ábel az óce á non
át ke lõk mo hó sá gá val vet te sor ra a két hó -
na pon át nél kü lö zött ét ke ket, az ott hont
je len tõ íze ket. Kür tös ka lá csot kért az al -
gyõi bú csú ban. Va cso rá ra pe dig lán gost
ren delt – tej föl lel és sajt tal. Az any ja úgy
ké szí tet te, ahogy a nagy any já tól les te, ke -
vés tört krump li val. Úgy is mond hat nám,
pi tyó ká val. Így jött szó ba Er dély, meg Ta -
má si Áron Ábele, aki a jól is mert ren ge -
te gé bõl a tá vo li Ame ri ká ig ván do rol va
ku tat ta a vá laszt kér dé sé re: „Mi cél ra va -
gyunk a vi lá gon?” Ábel ka masz ból so kat
lá tott fel nõt té lesz, te is tu dod, ked ves hú -
gom, mi re meg le li a vá laszt: „Azért va -
gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott hon le -
gyünk benne”… Ölel nõ vé red: Ág nes
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Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban
Au gusz tus 23-án, il let ve 24-én
lesz hall ha tó dél ben a Kos suth Rá -
di ó ban az al gyõi Szent An na temp -
lom ha rang sza va, me lyet jú li us 19-
én vet tek fel. Az a he ti mû sor új -
ság ban egy fo tó és egy is mer te tõ
lesz ol vas ha tó a 6. ol da lon.

Dr. Laurinyecz Mi hály plé bá nos

Algyõi Lovasnapok 
2010. augusztus 14–15. (szombat–vasárnap)

Szabadidõközpont (Téglás u. 151.)
2010. augusztus 14., szombat – DÍJUGRATÓ NAP
9 órakor: Civil szervezetek, baráti társaságok, családok fõzõversenye.

Lovasbemutató.
11 órakor: Díjugratás.
14 órakor: A fõzõverseny eredményhirdetése.
15 órakor: Díjugratás: C3-Gyevi Kupa.
16 órakor:Õrzõ-védõ kutyás bemutató.
17 órakor: Az Algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport bemutatója.
18 órakor: Classic Duó lakodalmas zenekar mûsora.
19 órától SZTÁRVENDÉG: MC HAVER& Tekknõ.
20 órától LOVASBÁL a Classic Duó zenekarral.

2010. augusztus 15., vasárnap – FOGATHAJTÓ NAP
9 órakor: Zenés, fogatos felvonulás Algyõ utcáin.
10 órakor: A fogatok felsorakozása, köszöntése.
10.15 órakor: Pályabemutató.
11 órától Akadályhajtás (I. forduló).
12 órától Jó ebédhez szól a nóta! 
13.30 órakor Lovasbemutató.
14 órától: Akadályhajtás (II. forduló).
16.30 órakor: Eredményhirdetés.
17 órától: SZTÁRVENDÉG: LACI BETYÁR.
18 órakor: Tombolasorsolás értékes nyereményekkel, fõdíj: egy CSIKÓ!

Mindkét napon a rendezvény helyszínén vásárosok, vendéglátó egységek
és mini vidámpark, ugrálóvár és állatsimogató várja kedves vendégeinket!
A gyerekeknek  10–13 óra között kézmûves foglalkozás!
A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják! Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Médiatámogató:

Információk: Algyõi Lovasklub: Bakos István elnök, szervezõ: 30/223-
0017, algyoilovasklub@gmail.com
Támogatóink: Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Algyõi Faluház,
Könyvtár és Tájház.
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Nagy si ker rel ren dez ték meg jú -
li us 17-én és 18-án Sukorón a
masters or szá gos ka jak-ke nu baj -
nok sá got, ame lyen rész ve või csúcs
szü le tett – idén több mint ezer ha -
jó ad ta le ne ve zé sét. 

Az al gyõi ver seny zõk, De me ter
Irén és Ko pasz Pé ter (képünkön)ered -
mé nyei: 500m-en 2 arany, 1 ezüst,
1 bronz érem, 200 m-en 1 arany,
2 ezüst, 2 bronz..

A jú li us 10-11-én Szol no kon
meg ren de zett Vi dék Baj nok sá gon
az al gyõi Ko pasz Bá lint ka jak egyes -
ben 4000 m-en II. he lye zést ért el!

Al gyõi rend õrök a Bor bá la
Strand fo ci Ku pán

Az I. Bor bá la Strand fo ci Ku pán,
jú li us 17-én, az al gyõi Bor bá la Für -
dõ te rü le tén, 2 cso port ban kez -
dõd tek a 2-szer 12 per ces mecs  -
csek.

Ered mé nyek: az A cso port ban
– 1. a Bor bá la Für dõ csa pa ta, 2.
a Takk-Pakk csa pa ta, 3. a Jós ka
gye rek csa pa ta; a B-csoportban –
1. a Rend õrök csa pa ta, 2. az ASK

II. csa pa ta, 3. az ASK I. csa pa ta.
A hely osz tók ered mé nye, vég ered -
mé nye: 1. he lye zett a Rend õrök
csa pa ta (képünkön); 2. he lye zett a
Bor bá la Für dõ csa pa ta; 3. he lye -
zett Takk és Pakk csa pa ta.

Tá mo ga tók vol tak: Algyõ Sport -
já ért Köz ala pít vány, Al gyõi Sport -
kör, Gyevitur Kft. , Bor bá la Für dõ.

Magosi Krisz ti na

TOJÁS 
Legelõn tartott
tyúkoktól friss

tanyasi NAGY tojás
kapható.

Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.

ELVESZETT
egy zöld gyermekülés-

sel felszerelt kék
Hauser kerékpár 
a faluház elõl.

Megtalálójának jutalmat
ajánlunk fel.

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36 20/477-4917

Or szá gos ered mé nyek az al gyõi ka ja ko sok tól

FÛNYÍRÁST, 
KERTRENDEZÉST, 
LOMTALANÍTÁST,
ELHANYAGOLT

TERÜLETEK, ÉPÜLETEK
TAKARÍTÁSÁT, 

TISZTÁNTARTÁSÁT 
VÁLLALOM.
TELEFON: 

06-20/557-1933

Európai háttérrel rendelkezõ cég

MUNKATÁRSAKAT KERES SZEGEDI
IRODA KIALAKÍTÁSÁHOZ., 
PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÁSI TERÜLETRE.

Követelmény érettségi.
Versenyképes jövedelem, karrier
lehetõség.
Fényképes önéletrajzzal jelentkezz!
T.G.R.szeged@gmail.com

Az üz le ten kí vü li (há za ló) 
ke res ke de lem rõl

Az üz le ten kí vü li (há za ló) ke res ke -
dés, a ke res ke dõ vagy ne vé ben,
il let ve ja vá ra el já ró sze mély ál tal,
a ter mék for gal ma zá sa cél já ból, a
vá sár ló nak – an nak ki fe je zett ké -
ré se nél kül – a la ká sán, mun ka he -
lyén vagy más tar tóz ko dá si he lyén
va ló fel ke re sé sé vel vagy az e cél -
ból szer ve zett uta zás vagy ren dez -
vény al kal ma zá sá val foly ta tott kis -
ke res ke del mi te vé keny ség.

Üz le ten kí vü li ke res ke dés cél -
já ból a fo gyasz tó, a la ká sán, 19 és
9 óra kö zött nem ke res he tõ fel,
ki vé ve, ha eh hez elõ ze te sen hoz -
zá já rult. A fo gyasz tót a la ká sán,
mun ka he lyén, át me ne ti tar tóz ko -
dá si he lyén fel ke re sõ sze mély kö -
te les sze mély azo nos sá gát, és ha
nem a sa ját ne vé ben jár el, kép -
vi se le ti jo go sult sá gát a fo gyasz tó -
nak iga zol ni.

Nem for gal maz ha tó üz le ten kí -
vü li (há za ló) ke res ke de lem út ján:

– ká bí tó szer és pszichotróp anyag,
il let ve an nak mi nõ sü lõ ter mék;

– gyógy szer, gyógy szer nek nem
mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anyag vagy
ké szít mény, gyógy ásza ti se géd esz -
köz, ve szé lyes nek mi nõ sü lõ anyag
és ké szít mény, nö vény vé dõ szer,
nö vény vé del mi cé lú és ter me lés -
nö ve lõ anyag, va la mint ál lat gyógy -
ásza ti ter mék;

– élel mi szer (ide ért ve a gom bát
is), a zöld ség és a gyü mölcs ki vé -
te lé vel;

– élõ ál lat, nö vé nyi sza po rí tó -
anyag;

– fo ko zot tan tûz- és rob ba nás -
ve szé lyes, il let ve tûz- és rob ba nás -
ve szé lyes tûz ve szé lyes sé gi osz tály -
ba so rolt anyag;

– ve szé lyes hul la dék, ve szé lyes
kom po nen se ket tar tal ma zó ma -
rad vány és le vá lasz tott anyag;

– drá ga kõ, ne mes fém, ne mes -
fém bõl ké szült ék szer, dísz mû áru
és egyéb tárgy;

– jö ve dé ki ter mék, va la mint
– olyan egyéb ter mék, amely -

nek for gal ma zá sát kü lön jog sza -
bály elõ ze tes en ge dély hez kö ti.

A vá sár lót nem kö ti az aján la ta,
ha a ke res ke dõ az aján la tot nyom -
ban el nem fo gad ta.

A vá sár ló in do ko lás nél kül el -
áll hat a szer zõ dés tõl, ter mék ér -
té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés
ese té ben, a ter mék kéz hez vé tel -
ének nap já tól szá mí tott nyolc
mun ka nap el tel té ig. Írás ban tör -
té nõ el ál lás ese tén, azt, ha tár idõ -
ben ér vé nye sí tett nek kell te kin te -
ni, ha a ve võ a nyi lat ko za tát a ha -
tár idõ le jár ta elõtt el kül di. Ez eset -
ben a ve võ nem kö te les meg té rí -
te ni a ter mék nek azt az ér ték csök -
ke nés ét, amely a ren del te tés sze rû
hasz ná lat kö vet kez mé nye, és nem
kö te les a ter mék hasz ná la tá ért
hasz ná la ti dí jat fi zet ni. Az át vett
ter mék ne ki fel ró ha tó ér ték csök -
ke né sé ért azon ban helyt áll ni tar -
to zik. A ke res ke dõ nem kö te les az
át vett vé tel ár után ka ma tot fi zet -
ni.

Nem gya ko rol hat ja az el ál lás jo -
gát a ve võ, ha a ter mé ket nem
tud ja tel jes egé szé ben vissza szol -
gál tat ni. Ha azon ban rész ben
vissza tud ja azt szol gál tat ni úgy,
hogy a meg ma radt rész ér té ke és
hasz nál ha tó sá ga nem csök kent, a
vé tel ár ará nyos ré szé nek vis  sza -
szol gál ta tá sát kö ve tel he ti.

A ve võ az elõ zõ ek ben is mer te -
tett jo ga i ról ér vé nye sen nem
mond hat le.

Dr. Nagy Ju dit Pál ma 
al jegy zõ
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25 té mát vi tat tak meg jú li u si ülé -
sü kön az al gyõi ön kor mány za ti
kép vi se lõk. A mun kát dr. Pi ri Jó -
zsef pol gár mes ter irá nyí tot ta.

Az Al gyõi Ál ta lá nos Is ko la múlt
tan évi mun ká já ról 258 ol da las be -
szá mo lót ké szí tett Iván Zsu zsan na
igaz ga tó. A tes tü let mó do sí tot ta
az is ko la és a Szi vár vány Óvo da
ne ve lé si prog ram ját is. Az ovi elõ -
zõ évi tel je sít mé nyét is na gyí tó alá
tet ték a kép vi se lõk. Ha son ló ké -
pen az Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény (ESZI) mun ká ját.  

Az ön kor mány za ti tes tü let dön -
tött: a húsz éves fo gá sza ti be ren -
de zé sek cse ré jé hez hoz zá já rul. A
Gyeviép Kht. szol gál ta tó há za be -
ren de zé sé vel, a 3 köz épü let (köz -
ség há za, ESZI-központ, óvo da)

aka dály men te sí té sé vel is fog lal ko -
zott. Te rí ték re ke rült a ter mál vi -
zes táv fû té si rend szer fej lesz té se,
va gyis a Bor bá la Für dõ bõl va ló el -
ve ze té se, amit a 16 tan ter mes is -
ko la el lá tá sa is in do kol.

Az ára dá so kat kí sé rõ szú nyog in -
vá zió mér sék lés re, a szú nyog gyé rí -
tés re Sze ged del és to váb bi 25 te -
le pü lés sel együtt nyúj tott be pá lyá -
za tot Algyõ a vis maior ke ret re.

Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok -
ra ké szü lõd ve a he lyi vá lasz tá si bi -
zott ság tag ja i ról, ala pít vá nyok tá -
mo ga tá si ké rel mé rõl dön tött a
kép vi se lõ-tes tü let. Vé gül az Al gyõi
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói ál lás he -
lyé re ki írt pá lyá zat ról ha tá roz va
to váb bi öt év re Iván Zsu zsan nát
bíz ta meg a fel adat tal. 

Ülé sez tek a kép vi se lõk
Úgy ha tá roz tak az al gyõi ön kor mány -
za ti kép vi se lõk, a te le pü lés csat la ko -
zik az Eu ró pai Mo bi li tás Hét (EMH)
prog ram já hoz. Az EMH a fenn tart -
ha tó vá ro si és te le pü lé si köz le ke dés
jel sza vát tû zi zász la já ra, az úgy ne ve -
zett au tó men tes na po kat uni ós tá -
mo ga tás sal szep tem ber 16–22. kö -
zött ren de zik meg Eu ró pa-szer te. A
kam pány cél ja az 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,
valamint 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, illetve a gép ko csin kí vü -
li egyéb köz le ke dé si esz kö zök hasz -
ná la tá ra. www.mobilityweek.eu és a
www.nfm.gov.hu/emh honlapon rész -
le tes in for má ció ol vas ha tó a nem -
zet kö zi kez de mé nye zés rõl, mely hez
idén Algyõ is csat la koz ni kí ván. A
he lyi prog ra mot a fa lu ház ko or di -
nál ja. Az idei nem zet kö zi prog ram
mot tó ja: Köz le kedj oko sab ban, élj
egész sé ge seb ben!

Eu ró pai Mo bi li tás Hét: szep tem ber 16–22.

A he lyi ipar ûzé si adó val kap cso la -
tos fel ada tok 2010. jú ni us 29-ével
az ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz
ke rül tek – az Or szág gyû lés ál tal a
jú ni us 21-i ülés na pon el fo ga dott
2010. évi LVII. tör vény ren del ke -

zé sei sze rint. Így az ál lan dó és az
ide ig le nes ipar ûzé si te vé keny ség -
gel kap cso la tos va la men  nyi adó -
kö te le zett sé get jú ni us 29-tõl már
az ön kor mány za ti adóható ság -
(ok)hoz kell tel je sí te ni.

Hely ben in té zik a he lyi ipar ûzé si adót 

El ma rad nak au gusz tus ban az Algyõ
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá -
ban (6750, Algyõ, Kas tély kert u. 40.)
szo ká sos fo ga dó órák a sza bad sá go -

lá sok mi att. Meg ér té sü ket kö szön -
jük! INFO: a pol gár mes te ri hi va tal -
ban, te le fon szám: 62/517-517, e-mail:
ph@algyo.hu, hon lap: www.algyo.hu

Fo ga dó órák a köz ség há zán

A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke a he -
lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek ál ta lá nos vá lasz tá sát 2010.
ok tó ber 3-ra (va sár nap) tûz te ki. A
sza va zás 6.00 órá tól 19.00 órá ig tart.

Név jegy zék be tör tént fel vé tel -
ük rõl a vá lasz tó pol gár ok au gusz -
tus 19-ig kap nak ér te sí tést. A név -
jegy zék au gusz tus 18-tól au gusz -
tus 22-ig te kint he tõ meg a pol -
gár mes te ri hi va tal ban. 

Aján lá si jo gá val a vá lasz tó pol -

gár szep tem ber 3-ig aján ló szel vé -
nyé nek át adá sá val él het. 

A vá lasz tó pol gár sze mé lye sen,
la kó he lyén sza vaz hat. Aki jú ni us
16-ig tar tóz ko dá si he lyet lé te sí tett,
iga zo lás sal tar tóz ko dá si he lyén sza -
vaz hat. Iga zo lást aján lott le vél ben
szep tem ber 28-ig, sze mé lye sen
vagy meg ha tal ma zott út ján ok tó ber
1-jén 16.00 órá ig le het kér ni a la -
kó hely sze rint il le té kes jegy zõ tõl.

Vá lasz tá si Iro da

Tud ni va lók az õszi ön kor mány za ti vá lasz tás ról

Tá jé koz tat juk az ön kor mány za ti
tu laj do nú ter mõ föl dek ha szon bér -
lõ it, hogy Algyõ Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta a jég károk kom pen -
zá lá sa ként, az ön kor mány za ti tu -

laj do nú ter mõ föl dek ha szon bér -
le ti dí ját a 2010. év ben el en ge di,
a már meg fi ze tett bér le ti dí jat visz  -
sza fi ze ti. 

Dr. Nagy Ju dit Pál ma al jegy zõ

Ha szon bér let: el en ged ve

Algyõ Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta és a te le pü lés la kos sá ga ki emelt
és fon tos fel ada tá nak ér zi az ár víz -
ká ro sult te le pü lé sek anya gi és er -
köl csi tá mo ga tá sát. 

Algyõ több al ka lom mal is el szen -
ved te a Ti sza pusz tí tó ere jét, az 1879-
es nagy ár víz kö vet kez té ben a nagy -
köz ség la kos sá gát át kel lett te le pí te ni,
így meg ala pít va Sándorfalvát. A vis  sza -
köl tö zõ „gyeviek”, mint a hon fog la lás
ko ra óta lé te zõ ha lász te le pü lés la kó i -
nak le szár ma zot tai meg ta nul ták fél ni
és tisz tel ni a „Szõ ke Ti szát”. Az al gyõi
táj ház ban õsi ha lá sza ti nép raj zi gyûj -
te ményt ál lí tot tak ki, a könyv tár fa lán
el he lye zett ár ví zi em lék táb lát pe dig
min den év ben meg ko szo rúz zák.

Idén jú ni u si ülé sén Algyõ Nagy köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
150/2010. (VI. 30.) Kt. ha tá ro zat 1/c. pont -
já ban fo gal maz ta meg, hogy az ár ví zi hely -
zet re te kin tet tel szük sé ges nek tart ja a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén me gyei Nagykinizs
te le pü lés tá mo ga tá sát sa ját költ ség ve té sé -
bõl 1 mil lió fo rint tal. 

A dr. Pi ri Jó zsef al gyõi és Jó nás Bé -
la nagykinizsi pol gár mes ter ál tal
meg fo gal ma zott meg ál la po dás ér -
tel mé ben a ter mé sze ti ka taszt ró fa
súj tot ta Nagykinizs te le pü lé se az ár -
ví zi vé de ke zés fi nan szí ro zá sá ra költ -
he ti el a meg ál la pí tott tá mo ga tá si
ös  sze get. 

Jó nás Bé la pol gár mes ter úr tá jé -
koz ta tá sa sze rint a fer tõt le ní tés és ta -
ka rí tá si mun kát már el kez dõd tek, je -
len leg 3 csa lád nem tud vis  sza köl töz -
ni ott ho ná ba.  A Her nád és a bel víz
együt tes ára dá sa és meg je le nés mi -
att há zak, utak, köz mû vek, hi dak ron -
gá lód tak meg a fõ leg idõ sek lak ta
377 fõs bor so di te le pü lé sen. Je len leg
tar tós élel mi szer re, ház tar tá si esz kö -
zök re, kony ha ker ti – a kis ker tek be
ül tet he tõ nö vé nyek re, bú to rok ra van
szük sé ge a nagykinizsi em be rek nek.
Ös  sze ha son lí tás kép pen: míg a 2004-
es ár víz 415 cen ti mé ter rel te tõ zött, a
2010-es nagy ár víz má jus ban 478 cen -
ti mé te ren, jú ni us ban 503 cen ti mé te -
ren te tõ zött, 70 ezer ho mok zsák le -
ra ká sát igé nyel te és ide ig le nes kör -
gát épí té sét ered mé nyez te. 

Az 1 mil lió fo rint meg ítélt tá mo -
ga tá son túl to vább ra is foly ta tó dik az
al gyõi ár ví zi gyûj tés, mely ben a te le -
pü lés la kói, vál lal ko zói, a ci vil és a
ma gán szek tor se gít he ti az ár víz ká ro -
sult te le pü lé se ket. A szám la el ne ve -
zé se: „Algyõ az ár víz ká ro sul ta kért”,
de vi za ne me és szá ma: HUF,
12067008-00190442-03600007. A
nem zet kö zi bank szám la szám (IBAN):
HU 1512 0670 0800 1904 4203 6000
07. E szám lá ra ada koz hat nak az al -
gyõ i ek – se gít ve az ár víz ká ro sul tak -
nak.

1 mil lió fo rint tá mo ga tás Algyõtõl 
Az ár víz súj tot ta Nagykinizs te le pü lés nek

Az Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény (ESZI)
7 fé le el lá tást nyújt – derült ki az önko-
rmányzati képviselõk elé került
beszámolóból. Alap el lá tás az ét ke zés,
ame lyet a Gyevitur Kft. kony há já ról
szál lí ta nak 80-90 el lá tott al gyõ i nek. A
nap pa li el lá tást nyúj tó idõ sek klub já ban
– hét köz na pon ként 6-18 óra kö zött –
15-30 al gyõ it tá mo gat a 2 gon do zó nõ
– szo ci á li san és men tá li san, prog ra mok
szer ve zé sé vel is. Há zi se gít ség nyúj tás -
ban 5 házigondozó ré sze sít 27 idõs al -
gyõ it – a hi va ta los ügyek in té zé sé tõl
kezd ve, az egész ség ügyi alap el lá tás hoz
va ló hoz zá já ru lá son át egé szen a gyógy -

sze rek be szer zé sé ig. A csa lád se gí tõ szol -
gá lat szol gál ta tá sa it 192 sze mély (65
fér fi és 127 nõ) 647 eset ben vet te igény -
be, rend sze res gon do zás ban 14 csa lád
és adós ság ke ze lés ben 13 ré sze sült, jo -
gi ta ná csot 26 al gyõi ka pott. A gyer mek -
jó lé ti szol gá lat tal fog lal ko zó egyet len
szak em bert leg gyak rab ban szo ci á lis,
csa lád tá mo ga tá si, il let ve TB-vel kap -
cso la tos kér dé sek kel ke re sik; ki csik és
na gyok örül nek a kéz mû ves és egyéb
prog ra mok nak. A Bó bi ta böl csõ dé ben
26 ki csi vel 6 gon do zó nõ fog lal ko zik. A
vé dõ nõi szol gá lat 2 szak em be re 32 cse -
cse mõt és 62 ál la po tos nõt gon do zott.   

ESZI 7 fe je zet ben
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Az al gyõi Bó bi ta böl csõ de au gusz -
tus 2–22. kö zött ZÁR VA TART.
Nyi tás: augusztus 23-án (hét fõn)
reg gel 6.00 óra kor.

Bó bi ta-szü net
A vé gé hez kö ze le dik a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2008-0049 Kom pe ten cia ala -
pú ok ta tás fej lesz té se Algyõn el ne ve -
zé sû pá lyá za ti pro jekt, mely nek meg -
va ló sí tá sá ban óvo dánk is részt vett.

Mi is tör tént a bõ egy év alatt? Itt
az ide je a szám ve tés nek.

2009. má jus kö ze pé tõl in dult a pá -
lyá za ti mun ka, mely ben 2 óvo da pe -
da gó gus: Bakosné Szõllõsi Ág nes és
Sár kány Éva vett részt. Jú ni us 23-án
Pro jekt in dí tó nap ke re té ben is mer -
tet tük az óvo da kol lek tí vá já val a pá -
lyá za tot, az ab ban vál lalt fel ada to -
kat, kö te le zett sé ge ket, va la mint, hogy
mi lyen po zi tív ha tá sa lesz in téz mé -
nyünk re néz ve. Ez után a két kol lé -
ga nõ meg is mer ke dett a Kom pe ten -
cia ala pú óvo dai prog ram cso mag el -
mé le ti alap ve té se i vel és a té ma terv -
ja vas la tok kal.

Szep tem ber ben meg kez dõ dött a
gya kor la ti mun ka: a Ma ci (nagy cso -
port ban) és a Nap ra for gó (kis-kö -
zép sõ cso port ban) ki pró bál tuk a
prog ram cso mag té má it, ame lyek a
négy õs elem (le ve gõ, tûz, víz, föld)
té ma kö re kö ré épül nek. A kez de ti ne -
héz sé gek után kol lé ga nõ ink egy re
job ban rá érez tek a kom pe ten cia ala -
pú ne ve lés lé nye gé re, egy re bát rab -
ban al kal maz ták a min den na pi te vé -
keny sé gek be ágyaz va. Több ször tar -
tot tunk pro jekt meg be szé lé se ket, ahol
je len vol tak a HEFOP 3.1.3 pá lyá -
zat ban részt ve võ, a prog ram cso ma -
got ki pró bált és, az óta is fo lya ma to -
san al kal ma zó kol lé ga nõk is. Meg -
vi tat tuk a fel me rü lõ prob lé má kat, és
meg ol dást ke res tünk rá juk

No vem ber ben meg ér ke zett a men -
tor-szak ta nács adónk, Vozárné Cson tos
Má ria, ki nek út mu ta tá sai alap ján
pon to sí tot tuk az ad mi niszt rá ci ón kat,
ame lyet az óta is pon to san ve ze tünk.
Szem pon to kat kap tunk, ho gyan ér -
té kel jük a meg va ló sí tott te vé keny sé -
ge ket, mi ként rög zít sük, ad mi niszt -
rál juk a meg va ló sult ese mé nye ket,
fel ada to kat. A té mák meg va ló sí tá sát
kol lé ga nõ ink ne gyed éven te az adott

õs elem té ma fel dol go zá sá nak be fe -
je zé se kor ér té kel ték. Mun ká ju kat, a
cso port ban meg va ló sult fog lal ko zá -
so kat, te vé keny sé ge ket fo lya ma to -
san fény ké pek kel is do ku men tál ták,
mely bõl az év vé gé re egy vas kos fo -
tó al bum állt ös  sze a két cso port ban.

A pá lyá zat ke re te in be lül to vább kép -
zé sek re is volt le he tõ ség: Bakosné
Szõllõsi Ág nes és Sár kány Éva há rom,
30 órás kép zé sen bõ vít het te is me re -
te it; Kovácsné Bu dai Éva 60 órás és
Ozsváth Lászlóné óvo da ve ze tõ 30 órás
kép zés ben ve he tett részt. In téz mé -
nyünk szá má ra szin tén nagy elõnyt je -
len tett, hogy a pá lyá zat esz köz vá sár -
lás ra is le he tõ sé get biz to sí tott, 
600 000 Ft állt ren del ke zé sünk re. 

A pá lyá zat ban vál lalt fel ada tunk
volt Szak mai be mu ta tók, Nyílt na -
pok szer ve zé se. Ezen al kal mak kor a
szü lõk és az ér dek lõ dõ szak ma be li -
ek nyer het tek be te kin tést óvo dánk
éle té be és az itt fo lyó pá lyá za ti mun -
ká ba. Az el múlt év ben 26 al ka lom -
mal biz to sí tot tunk le he tõ sé get az ér -
dek lõ dõk nek a kom pe ten cia ala pú
óvo dai prog ram cso mag gal tör té nõ
is mer ke dés re. To váb bá bel sõ be mu -
ta tók, kép zé sek so rán egy más nak is
át ad tuk a meg szer zett is me re te ket,
ta pasz ta la to kat. A pá lyá za ti pro jekt
meg va ló sí tá sa so rán 4 in no vá ci ós fej -
lesz tõ prog ram ké szült, me lyek a kö -
vet ke zõk: Agy tor na az óvo dá ban
(Óvo dai fej lesz tõ prog ram); Az in te -
rak tív táb la al kal ma zá si le he tõ sé gei
az óvo dá ban; Az óvo da-is ko la át me -
net prog ram já nak ki dol go zá sa a he -
lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en; Dif -
fe ren ci ált fej lesz tés – a Hát rá nyos
hely ze tû ta nu lók szá má ra a ta nu lá si
fo lya mat be mu ta tá sa, rész ké pes sé -
gek fej lesz té se az in te rak tív táb la al -
kal ma zá sá val.

Az el ké szült in no vá ci ók meg te -
kint he tõk óvo dánk hon lap ján.

Ta vas  szal 5 te am ala kult. Ezek fel -
ada ta volt az 5 meg ha tá ro zott té má -
ban olyan „Jó gya kor la tok” ki dol go -
zá sa, ame lyek óvo dánk ban évek óta

mû köd nek, jól be vál tak. Ezek a kö -
vet ke zõk: Az egész ség gyöngy sze mei
– szem lé let for má ló komp lex prog -
ram a sze mé lyi ség fej lesz té sé re; „Ná -
lunk a Rész az egész”; Biz ton sá gos
köz le ke dés, Érik a szõ lõ: Nép ha gyo -
mány a szü ret je gyé ben; Csob ba nás
- Az óvo dánk ban tör té nõ kom pe ten -
cia ala pú ne ve lés be mu ta ta tá sa a VÍZ
té ma kör ön ke resz tül. Az 5 el ké szült
Jó gya kor lat ból je len leg 4 meg te -
kint he tõ az educatio.hu hon la pon.

Szin tén cso por tok ala kul tak an -
nak ér de ké ben, hogy a he lyi óvo dai
ne ve lé si prog ra mun kat is át dol goz -
zuk és il lesz ked jen a pá lyá zat ban vál -
lalt fel té te lek hez, a Kom pe ten cia ala -
pú óvo dai prog ram cso mag el mé le -
ti alap ve té se i hez, va la mint az új or -
szá gos alap prog ram hoz is.

E nagy hor de re jû mun ka ko or di -
ná lá sát és az el ké szült anya gok fel -
dol go zá sát, ren de zé sét, szer kesz té -
sét óvo da ve ze tõnk vál lal ta fel.

A nyil vá nos ság gal kap cso la tos fel -
ada ta ink nak is ele get tet tünk, hi szen
ezen új ság ha sáb ja in fo lya ma to san je -
len tek meg cik ke ink, amely ben egy-
egy hó nap je len tõ sebb pá lyá za ti ese -
mé nye it ír tuk meg. Óvo dánk hon lap -
ján egy kü lön ol da lon szin tén tá jé koz -
ta tást kap hat nak az ér dek lõ dõk az in -
téz mény ben fo lyó pá lyá za ti mun ká -
ról, ké pek kel is il luszt rál va.

Ös  sze gez ve el mond hat juk, hogy
egy hos  szú és na gyon moz gal mas,
tar tal mas mun ká val ki töl tött pro jekt
zá rá sá hoz ér kez tünk. Le rak tuk a kö -
vet ke zõ pá lyá zat alap ja it, mely nek
so rán óvo dánk re fe ren cia in téz mény  -
nyé vál hat. E ha sá bo kon sze ret ném
meg kö szön ni az óvo da kol lek tí vá já -
nak az egész éves ak tív mun ká ját,
amel  lyel se gí tet ték a pá lyá zat si ke res
meg va ló su lá sát!

Gö rög An na má ria
szak mai ve ze tõ

Egy si ke res pá lyá zat zá rá sa

Szep tem ber 1-jén (szer dán) 7 óra
30 perc kor vár juk az új el sõ osz -
tá lyo so kat szü le ik kel együtt az óvo -
da au lá já ban, ahon nan az óvó né -
nik kel kö zö sen sé tál nak át az is -
ko lai év nyi tó ün nep ség re.

*
Szep tem ber ben az óvó né nik cso -
port szü lõi ér te kez le te ket tar ta -
nak. Az óvo dai hir de tõ táb lán az
ér te kez le tek idõ pont ja it meg te -
kint he tik.

*
Óvo dai té rí té si dí jak be fi ze té se: szep -
tem ber hó nap ra au gusz tus 24., 25.
(kedd, szer da) 8 és 16 óra kö zött.

Ovis hír cso kor

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 óra, Fe hér is ko la.

*
Tan év nyi tó ün nep ség: szep tem -
ber 1. (szer da) 8 óra, Fe hér is ko -
la (Kas tély kert u. 59.).

*
Az ebéd be fi ze tés rõl és a tan könyv áru -
sí tás ról rész le tes tá jé koz ta tást a Fe -
hér is ko lá nál ta lál ha tó fa li új sá gon
ol vas hat nak, il let ve az is ko la hon lap -
ján a www.algyoiskola.hu ol da lon. 

Iskolai hír cso kor

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.)

A 2010/2011-es 
tan év rend je

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.
A „te le pü lés csi no sí tók” Vi rá gos

Algyõért Cí mé vel 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

Te le pü lés csi no sí tók DR. FE KE TE MÁR TA
fõ or vos ma gán ren de lé se Sze ge den

ULT RA HANG VIZS GÁ LA TOK
Has, al has, pajzs mi rigy, erek, lágy ré szek.

AKU PUNK TÚ RA
Stressz ke ze lés, izü le ti és egyéb fáj da lom, 

lel ki prob lé mák, do hány zás, fo gyás. 

ENER GIA GYÓGY ÁSZAT
Akut és krónikus betegségek, allergia,

fáradság, lelki okok.
Az önszabályozó képesség helyreállítása,

immunerõsítés.
Tel.: +36 70-512-9290 

Bõvebb információ: www.medeu.hu
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Foly tat juk a be szél ge tést Algyõ 
pol gár mes te ré vel, dr. Pi ri Jó zsef fel

–„A stra té gia kész, az irány szép. Egy
más al ka lom mal kü lön le het ne rész le -
tez ni a tak ti kai ele me ket, ecse tel ni a
meg va ló sí tás rész le te it” – zár tuk la punk
áp ri li si szá má ban dr. Pi ri Jó zsef fel,
Algyõ ki tün te tett pol gár mes te ré vel a be -
szél ge tést. Ak kor a Ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ezüst Ér dem ke reszt (pol gá ri ta go -
zat) el is me rés el nye ré se is idõ sze rû vé tet -
te a mér leg ké szí tést. Most, a be szél ge tés
foly ta tá sá nak ak tu a li tá sa, hogy a fa lu

köz épü le tei – pél dá ul a köz ség há za, a
táj ház, a könyv tár, il let ve a fa lu ház –
sor ra meg újul nak, a Fõ té ren új szö kõ -
kút cso bog... Ava tó ün nep sé gek so ra elé
né zünk?

– Ava tó ün nep nél kül is le het gya -
ra pod ni. 

– A ki sebb-na gyobb új don sá gok va -
ló já ban a te le pü lé si stra té gia tak ti kai
eleme?A nagy kö zös cé lok  meg va ló sí -
tá sá nak rész le tei?

– Va ló ban. Mi köz ben az „egy -
fõutcás”, ré gi te le pü lés köz pont
meg újul, az új Fõ tér kö rü li vál to -
zás is szem be tû nõ. A te le pü lés új
cent ru má nak ki ala kí tá sa az egyik
leg fon to sabb rész le te az Algyõ jö -
võ jét meg ha tá ro zó ön kor mány za -
ti vál to zás so ro zat nak. Fon tos ugyan -
is, hogy le gyen egy mag ja, köz pon -
ti ré sze a te le pü lés nek, ahol az in -
téz mé nye it – a kön  nyebb el ér he tõ -
ség mi att is – föl so ra koz tat hat ja. A
Bú vár ut ca, a Fõ tér kör nyé ké nek
épí té se – a sport köz pont tal, für dõ -
vel, az új is ko lá val, majd az is ko la
elõt ti új ren dez vény tér rel, a ko -
ráb ban oda te le pült egész ség ház zal,
fa lu ház zal és olyan szol gál ta tók kal,
mint pél dá ul a ta ka rék szö vet ke zet,
a pos ta – ré vén lét re jött egy olyan
te le pü lés köz pont, amely im már a
vá ro si as él he tõ sé get biz to sít ja a
nagy köz ség ben. A Fõ tér is gya ra -

po dott: új szö kõ ku tat, szép kan de -
lá be rek kel új vi lá gí tást ka pott. A
Bú vár ut cát pe dig ki szé le sí tet tük,
sze gé lyek kel és új tér bur ko la tú par -
ko lók kal bõ ví tet tük az in téz mé nyek
és a szol gál ta tók, ke res ke del mi egy -
sé gek fe lé. Az it te ni ré geb bi in téz -
mény, az Algyõ „társadalma so -
dásában” kulcs sze re pet ját szó fa lu -
ház re no vá lá sát sem ha lo gat hat tuk.
A Szent An na na pi bú csú ig el ké -
szült a hom lok za ta, osz lo pos elõ te -
re föl újí tá sa, most foly ta tó dik a bel -
sõ kõ mû ves mun ka, a vil lany sze re -
lés. Ez zel azért vár tunk ed dig, mert
fo lya ma to san pá lyáz tunk és re mény -
ked tünk: az ere de ti el kép ze lés nek
meg fe le lõ en bõ vít het jük a fa lu há -
zat. Mi vel ez ed dig nem si ke rült,
leg alább a szé pé sze ti be avat ko zá -
so kat el vé gez zük. Ugyan ak kor a fa -
lu ház bõ ví té sé rõl nem tet tünk le, fo -
lya ma to san fi gyel jük az új pá lyá za -
ti le he tõ sé ge ket. A ré gi fõ ut ca, a
Kas tély kert ut ca köz épü le tei is új
kön töst kap nak: a köz ség há za ha -
gyo má nyos meg je le né se mel lett a
táj ház is a rég múl tat se gít föl idéz -
ni. Át el len ben, a volt kis ven dég lõ -
bõl lett üz let ház ból pe dig a Gyeviép
Kht. köz pont ját hoz zuk lét re, így
egy he lyen in téz he tik az al gyõ i ek a
ká bel té vés és egyéb köz szol gál ta -
tók kal (pél dá ul áram, gáz, víz) kap -
cso la tos ügye i ket. Az épü let ud va -
rá ban el fér nek a te le pü lés üze mel -
te té sét szol gá ló gé pek. Mind eh hez
az aka dály men te sí té si prog ram is
kap cso ló dik: rám pa te szi könnyeb -
bé az idõ sek ott ho na, az óvo da, és
a köz ség há za meg kö ze lí té sét. Köz -
épü le te ink fel újí tá sá val, át ala kí tá -
sá val szep tem be rig el ké szü lünk.

– Az épít ke zé sek érin te nek olyan  al -
gyõi prog ra mo kat is, me lyek új fej lesz -
té se ket tesz nek szük sé ges sé?

– Igen. Pél dá ul az új is ko la épü let
el fog lal ja a ló ver seny pá lya egy ré szét,
ezért idén elõ ször az al gyõi lo vas na -
po kat a sza bad idõ köz pon tunk ban
ren dez zük. Ez a har ma dik hely szín,
ahol a díj ug ra tók és a fogathajtók
ver se nyez het nek. Ugyan ak kor min -
den vál to zás újabb fej lesz té si le he tõ -
ség kiindulópont ja: a für dõ – a fut -
ball pá lya – a 47-es fõ út kö zöt ti, ko -
ráb ban meg vá sá rolt, im már ön kor -
mány za ti te rü le ten, az er dõ egy ré -
szé nek fel hasz ná lá sá val bõ vít he tõ a
Bor bá la Für dõ. Itt nyer het vég le ges
el he lye zést a ló ver seny pá lya is…

– …De er rõl dön te ni már a kö vet ke -
zõ ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let fel -
ada ta. Vis  sza tér ve az is ko la épí tés re:  pri -
o ri tá sá nak hang sú lyo zá sa mel lett mi -
ként ma radt erõ és pénz a fen tebb vá -
zolt ki sebb-na gyobb fej lesz té sek re?

– Nagy hi ba len ne, ha egy stra -
té gi ai nagy ság ren dû be ru há zás mi -
att nem fi gyel ne az ön kor mány zat
a töb bi, az it te ni élet mi nõ ség ja ví -
tá sát, a te le pü lés hasz nál ha tó sá gát,
él he tõ sé gét ja ví tó fej lesz té sek re,
kor ri gá lá sok ra! Úgy gon do lom,
Algyõ most már min dig ab ban a
hely zet ben lesz, hogy – a pá lyá za ti
le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val – to -
vább épít se, tak ti kai el kép ze lé sek -
kel se gít se a stra té gi ai cé lok meg -
va ló sí tá sát.

– A te le pü lés ér de ké ben vég re haj tott
anya gi a sult cé lok meg va ló sí tá sát fel so -
rol ta az áp ri li si in ter jú ban. A 47-es és
a Tég lás ut ca ke resz te zõ dé sé nek biz ton -
sá gát nö ve lõ kör for ga lom tól kezd ve a
Bor bá la Für dõ épí té sé ig tar tó fej lõ dés
sok-sok pont ja jel ké pe zi a la kos sá gi és
ön kor mány za ti el kép ze lé sek össz hang -
ját. Eze ket az el ké szült fej lesz té se ket im -
már Algyõ adott sá ga i nak te kint het jük.
De mind ez ho gyan se gí ti a hos  szú tá vú
ter vek tel je sü lé sét?

– Ki emelt prog ra munk az új is -
ko la épí té se. En nek ra ci o ná lis oka,
hogy szét szórt épü le tek ben nem le -
het ha té ko nyan in téz ményt mû -
köd tet ni: a több let költ sé gek mel -
lett az ok ta tá si prog ram kö vet ke ze -
tes vég re haj tá sa is gon dot je lent.
Ám az új is ko la – mi köz ben ré gi
gon do kat old meg – új ok ta tá si fel -
ada to kat is te remt. A pe da gó gi ai
prog ram meg újí tá sát az újabb öt
év re meg vá lasz tott is ko la igaz ga tó,
Iván Zsu zsan na is szük sé ges nek lát -
ja. A ha gyo má nyos köz ok ta tá si fel -
ada to kon túl mi nõ sé gi prog ram -
mal áll a pe da gó gu sok és gye re kek
elé. Ilyen pél dá ul az élet pá lyá ra ne -
ve lés. Va gyis a gyer mek már itt, az
új al gyõi is ko lá ban kap olyan ala -
po kat, me lyek hoz zá se gí tik sa ját
élet pá lyá ja meg fo gal ma zá sá hoz.
Eh hez együtt kell mû köd ni a sze -
ge di és vá sár he lyi kö zép is ko lák kal.
Vál to zás, hogy egyes tan tár gyak –
pél dá ul az ide gen nyel vek – ok ta -
tá sát ma ga sabb szint re kell emel ni
és ered mé nye seb bé ten ni Algyõn.
A har ma dik is ko lai irány vál tás a
szak kép zés: Algyõ mint ipa ro so dott
te le pü lés al kal mas tér sé gi köz pont -
ja le het a szak ok ta tás nak az it te ni
ipa ri park vál lal ko zá sai be vo ná sá -
val, a most még is ko lá nak hasz nált
épü le tek va la me lyik ének tan mû -
hel  lyé ala kí tá sá val.

– Algyõ önál ló vá vá lá sa kor nem lé -
te zett he lyi tu risz ti ka. Má ra lát vá nyos -
sá gok so ra vár ja a ven dé ge ket. De a Ti -
sza, az olaj me zõ, a 47-es út ál tal „be -
zárt” fa lu ban is ki tö rés pont le het az
ide gen for gal mi fej lesz tés?   

– Adott sá ga ink alap ja a Ti sza, de

eh hez az el múlt húsz év ben az ön -
kor mány zat hoz zá tet te pél dá ul a
most is bõ vü lõ Bor bá la Für dõt, vagy
a sza bad idõs te vé keny sé ge ket, nap -
kö zis tá bo ro kat szol gá ló sza bad idõ -
köz pon tot. Az új is ko la tor na csar -
no ka, a re mé nye ink sze rint ki ala -
kít ha tó mû fü ves pá lya, a sport köz -
pont, a gör desz ka pá lya to vább bõ -
ví ti a sza bad idõs prog ram le he tõ sé -
ge ket. A ven dég lá tó he lyek is fej -
lõd tek: új szál lás he lye ket hoz tunk
lét re a sza bad idõ köz pont ban, a Fa -
ze kas ut cá ban a Kön tös-fé le há zat
pe dig az ön kor mány zat azért vá sá -
rol ta meg, hogy ott ven dég há zat
ala kít has son ki. Köz ben a für dõ
mel let ti há rom szög ben egy új, 40
szo bás, gyógy ásza ti el lá tást is ma -
gá ba fog la ló szál lo da épül het. A
vál lal ko zás a be ru há zást pályázati tá -
mo ga tás sal va ló sul hat meg. Mind -
ez je len tõ sen nö ve li a tu risz ti kai
vonz erõt.

– Két me gyei jo gú vá ros von zá sá -
ban, még is jól ki ta pint ha tó sa já tos sá gok -
kal büsz kél ked het Algyõ. Így pél dá ul a
fa lun nem hajt ke resz tül a 47-es fõ út,
még is frek ven tált hely ze tû a te le pü lés,
kö zel az M43-as sztrá dá hoz és a Mó -
ra-híd hoz, jó bel sõ inf rast ruk tú rá jú ipar -
te rü le tek kel. Anya gi kon dí ci ói mi att is
so kak ál tal iri gyelt te le pü lés Algyõ. Mind -
er re a ké sõb bi ek ben ho gyan le het tá -
masz kod ni?

– Az ed di gi part ne ri, köl csö nös
elõ nyö kön, ki szá mít ha tó sá gon
nyug vó kap cso la ta it meg kell õriz -
nie a te le pü lés nek a Mol Zrt-vel és
a Ju ra Ipa ri Park kal. Eze ket az ipar -
te le pe ket fej lesz te ni kell, föl tár ni
új le he tõ sé ge ket. Ugyan ak kor az
M43-as el ké szül te, a 47-es szé le sí -
té se és ke rék pár út tal, az Y-bekötõ
utat ki vál tó új al gyõi kör for ga lom -
mal bõ ví té se Algyõ sze re pét erõ sí -
ti a kis tér ség ben. A kü lön bö zõ köz -
igaz ga tá si egy sé gek hez tar to zó,
vagy a kö ze li és tá vo li te le pü lé sek -
kel, így pél dá ul Maroslelével,
Sándorfalvával, a két me gyei jo gú
vá ros sal együtt mû köd he tünk – az
ok ta tás, a tu risz ti ka, a jó lo gisz ti -
kai adott sá gok ra épü lõ ipar fej lesz -
tés te rü le tén ad hat is ez a nagy -
köz ség. Mert az önál ló Algyõt nem
az ön cé lú gya ra po dás jel lem zi: ad -
ni is ké pes. Pél dá ul mi kor se gít a
bor so di ár víz ká ro sul ta kon, vagy az
új is ko lá ja, tu risz ti kai és ipa ri adott -
sá gai hasz nál ha tó sá gát, kö zös for -
rás fel hasz ná lás sal – szom széd ja i ra,
a kü lön bö zõ fel fo gá sú kis tér sé gek -
re – ki ter jesz ti. A te le pü lé si, kis tér -
sé gi együtt mû kö dés Al gyõi
imázsának ré sze.

A. H.

Algyõ imázsának ré sze a te le pü lé si, kis tér sé gi együtt mû kö dés

dr. Pi ri Jó zsef  polgármester
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A Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány -
tól Algyõ 240 személy ré szé re
nyert élel mi szer ado mányt, me lyet
jú li us 27-én és 28-án osz tot tunk ki
a rá szo rul tak ré szé re. 

Ez úton kö szön jük a Gyevitur
Kft. ve ze tõ jé nek, Már ton Má ri á -
nak, hogy he lyet biz to sí tott a cso -
ma gok el ké szí té sé hez és ki osz tá -
sá hoz és az ön kor mány zat nak,
hogy le he tõ vé tet ték, hogy a 4 ton -
na élel mi szert Algyõre tud juk szál -
lí ta ni.

Há la és kö szö net azok nak az ön -
kén te sek nek, akik se gít sé ge és
mun ká ja nél kül nem, vagy csak
ne he zen va ló sul ha tott vol na meg
ilyen gyor san, szer ve zet ten a
segítségnyújtás. Kö szön et Vizi
Tibornénak, Né meth Sándornénak,
Belovai Józsefnénak, Bí bor Tamás -
nénak, Ba kó Já nos nak, Kán tor Sán -
dor nak és Bús Lász ló nak.

Har csás Gi zel la
a Csa lád se gí tõ Szol gá lat 

csa lád gon do zó ja

Az al gyõi ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü let elé ke rült, ada tok ban
gaz dag is ko lai ös  sze fog la ló ból ki -
de rül: a lezárult tanévben29 pe -
da gó gus fog lal ko zott a 291 di ák -
kal. A be szá mo ló rész le te zi: az al -
gyõi ta nu lók kö zül 75 hát rá nyos,
28 pe dig hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû, to váb bi 28 sa já tos ne ve -
lé si igé nyû. Az is ko lá ban a ta nul -
má nyi át lag 3,75, ki csi vel ros  szabb,
mint egy év vel ko ráb ban; ki tû nõ
bi zo nyít ván  nyal most 26 (19 al sós
és 7 fel sõs) di ák büsz kél ked het.
Ös  sze sen 36 vég zõs ta nult to vább:
26 szá za lé kuk gim ná zi um ban, 54
szá za lé kuk szak kö zép is ko lá ban,
20 szá za lék szak is ko lá ban. 15 pá -
lyá za tá val az is ko la több mint 53
mil lió fo rin tot nyert. Ös  szes sé gé -
ben meg ál la pít ha tó: nõtt a hát rá -
nyos hely ze tû és a ta nu lá si ne héz -
sé gek kel küsz kö dõ di á kok szá ma,
csök kent a tan tár gyi di csé re te ké,
ala cso nyab bak a tan tár gyi át la gok,
nõtt a hi ány zá sok és bu ká sok szá -
ma. Elem zést igé nyel, hogy egy-

egy ta nu ló ra mi ért jut hat kö zel 66
tan órai hi ány zás. 

A 2011-ben el ké szü lõ új is ko la
prog ram já nak ki ala kí tá sát szol -
gál ja, hogy a szü lõk tõl kér dõ ív se -
gít sé gé vel tu da kol ták: mit vár nak
és mit igé nyel nek. A kör nye ze ti
ne ve lés fenn tar tá sa mel lett a meg -
kér de zet tek 99 szá za lé ka vok solt,
az emelt szin tû test ne ve lést 85 szá -
za lék tart ja fon tos nak. To váb bi
eme lt szin tû ok ta tást igé nyel nek a
szü lõk: 79 szá za lé kuk an golt, 51
szá za lék in for ma ti kát, 40 szá za lék
ma te ma ti kát ta nít tat na na gyobb
óra szám ban és ha té ko nyab ban a
gye re ké vel. A szak kö rök nép sze -
rû sé gi lis tá ja is ha son ló az el sõ két
he lyen, de itt bronz ér mes a ter mé -
szet ba rát fog lal ko zás. A mû vé sze -
ti ok ta tás irán ti igény alap ján a
szü lõk 44%-a tánc fog lal ko zást, 37
kép zõ mû vé sze tit, 30 ze ne it fa vo -
ri zál. A dél utá ni edzé sek kö zül az
úszás a leg nép sze rûbb sport ág, de
do bo gós még a fo ci, a ké zi lab da
és az at lé ti ka is.

Na gyí tó alatt az is ko la

Algyõi csomagosztás

Õsgyeviek Ba rá ti Kö re (ÕBK)
Az elõzõ havi számban 
megjelent cikk folytatása. 

2009 év

– Az ÕBK ve ze tõ sé ge in ten zí ven
fog lal ko zott a 2010-es ve ze tõ ség vá -
lasz tás sal.

– Há rom bi zott ság ala kult: 
* 1. Elõ ké szí tõ Bi zott ság
* 2. Je lö lõ Bi zott ság
* 3. Sza va zat sze dõ és Man dá tum -

vizs gá ló Bi zott ság
– A ve ze tõ ség kör le vél ben kér te

fel az ÖBK min den tag ját és a ve -
ze tõ ség tag ja it is, hogy mé ret tes sék
meg ma gu kat a so ron kö vet ke zõ
vá lasz tá son.

– Karsai Lász ló is -
mer tet te azok nak a
ne vét, akik az új ve -
ze tõ ség mun ká já ban
- 2010-es vá lasz tás
után - részt kí ván nak
ven ni.

– Az el nök Karsai
Lász ló a ve ze tõ ség
elõtt is mer tet te 1998
év tõl kez dõ dõ en
2009-ig be zá ró an a
ki tün te tet tek név so -
rát. Az Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ Tes tü le te min den év -
ben fi gye lem mel kí sér te az ÖBK
ál tal el ké szí tett ki tün te té si ja vas lat
ter vet. Az ÕBK ki tün te té si ja vas la -
tot tett 2009. év re Herke Ist ván, és
Czirok Im re sze mé lyé re.

– A ve ze tõ ség 1 fõ el len sza va zá -
sa mel lett el fo gad ta, hogy a fa lu na -
pi és ta lál ko zó el lá tá sá ért ne kell -
jen a tag ság nak fi zet nie. A tag dí jat
ugyan ak kor 1500 Ft/fõ/évre emel -
tük.

– Az el nök rá irá nyí tot ta a ve ze -
tõ ség fi gyel mét, hogy a Fa lu na pi

és a jú li u si ta lál ko zói té rí tés men tes
el lá tá sa a ta gok nak ki ürí tet te az
ÕBK fo lyó szám lá ját. A jö võ ben szi -
go rí ta ni kell a be vé te li for rá so kat.

2010 év

– A ve ze tõ ség kö zös dön té se alap -
ján meg ha tá roz ta a köz gyû lés ös  sze -
hí vá sát, az új ra vá lasz tás idõ pont ját

* 2010. már ci us 13. (szom bat)
* He lye: Fa lu ház (szín ház te rem
* Mód ja: Tit kos sza va zás
* For má ja: Köz gyû lés (tag ság tel -

jes lét szá ma)
– Min den bi zott ság a ve ze tõ jé -

nek irá nyí tá sá val for ga tó könyv sze -
rint dol go zott. En nek
tud ha tó be, hogy a vá -
lasz tás ér vé nyes és ered -
mé nyes volt.

– Ezt az al kal mat ra ga -
dom meg, hogy meg kö -
szön jem a vá lasz tás ban
min den részt ve võ oda -
adó mun ká ját, így Tor -
ma Tiborné le ve ze tõ el -
nök nek, Molnárné Vida
Zsu zsan na Je lö lõ Bi zott -
ság el nö ké nek, Dr.
Gonda Já nos Sza va zat -
sze dõ és Man dá tum vizs -

gá ló Bi zott ság el nö ké nek és a bi zott -
sá gi ta gok nak.

Kö szö nöm min den Õsgyevi Ba -
rá tom nak, hogy a 25 év nem múlt
el nyom ta la nul, hi szen min den
meg moz du lás nak ré sze sei vol tak.
Kí vá nom, hogy to vább ra is ke res -
sék, ku tas sák a tisz tes sé ges, ren des
em be re ket, akik ba rá ti tár sa ság ra
vágy nak, s akik részt kí ván nak ven -
ni Algyõ fej lõ dé sé nek mun ká já ban.

Karsai Lász ló.
Algyõ, 2010. jú ni us 30.

A Ma gyar Für dõ szö vet ség tag jai
nagy sza bá sú ren dez vény so ro za tot
in dí ta nak el 2010-ben és 2011-
ben. Va la men  nyi ren dez vény hez
csat la ko zik a Bor bá la für dõ is.

El sõ al ka lom mal 2010. au gusz -
tus 13.-án pén te ken éj sza kai nyit -
va tar tás sal ked ves ke dünk ven dé -
ge ink nek. Az idõ pont vá lasz tást az
in do kol ta, hogy ezen a na pon lát -
ha tó az egyik leg pom pá za to sabb
égi je len ség, a Perseida me te or raj.
A hul ló csil la gok lát vá nya ön ma -
gá ban is rend kí vü li, ki vált képp, ha
mind ezt pén tek 13.-án lát hat juk.
Ak kor az tán iga zán mel lénk sze -
gül a sze ren cse, ta lán egy élet re is.

Ezen az éj sza kán a für dõ ked -
vez mé nyes be lé põ je gyei mel lett
vál to za tos prog ra mok kal, egy kis
éji ze né vel is ked ves ke dünk a min -
ket meg lá to ga tó ven dé ge ink nek. 

A sze ren cse és a kí ván sá gok tel -
je sü lé sét cé loz za kö zös, or szá gos
ki ter je dé sû já té kunk is, mely a
stran dok éj sza ká ján in dul, és több

mint egy hó na pig tart. A já ték lé -
nye ge: egy re giszt rá ci ós la pon 5
db kü lön bö zõ für dõ pe csét le nyo -
ma tát kell ös  sze gyûj te ni 6 hé ten
át.  A já ték vé gén ér té kes nye re -
mé nye ket, für dõ be lé põ ket, strand -
fel sze re lé si cik ke ket sor so lunk ki.
A nyer te sek ne vét e he lyen is
közzétesszük.

A má sik meg moz du lá sunk 2010.
ok tó ber 9.-én lesz, ek kor a Ma -
gyar Für dõ kul tú ra Nap ját tart juk
meg. A ma gyar or szá gi für dõk kö -
zül mu ta tunk be né há nyat, és ter -
mé sze te sen az al gyõi Bor bá la für -
dõ is be mu tat ko zik az or szág több
für dõ jé ben, fõ leg a Du nán tú lon.

Mind két ese ményt tá mo gat ja a
Ma gyar Tu riz mus Zrt., s re mé nye -
ink sze rint Ön, ked ves ol va só csa -
lád já val, ba rá ta i val, is me rõ se i vel.

Mert úgy-e tud juk: A tisz ta ság
fél egész ség! Hát ezen az tán iga -
zán ne múl jon!

Vál jék ked ves egész sé günk re!
Viszontlátásra a Fürdõben!

Stran dok éj sza ká ja: 2010. au gusz tus 13. pén tek

Az Al gyõi Hír mon dó szep tem be -
ri szá má ban be mu tat ko zá si le he -
tõ sé get kí ván nyúj ta ni a te le pü lé -
si ön kor mány za ti vá lasz tá so kon
in du ló kép vi se lõ- és pol gár mes -
ter je löl tek nek. Elõb bi ek szá má ra

ne gyed, utób bi ak ré szé re fél ha -
sáb nyi he lyet tu dunk biz to sí ta ni.
A be mu tat ko zó anya go kat az
algyoihirmondo@ gmail.com cím -
re vár juk 2010. au gusz tus 25-ig!

Be mu tat koz hat nak a je löl tek a Hír mon dó ban
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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:
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Au tós is ko la
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Gép jár mû ve ze tõi tan fo lyam in dul Algyõn.
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Hely szín: Al gyõi Fa lu ház kis ter me

KA TE GÓ RI ÁK: mo tor se géd mo tor sze mély -

gép ko csi te her te her + ne héz pót ko csi

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

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

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
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A nyug dí ja sok igen el fog lalt em -
be rek, mert sok min dent csi nál -
nak. Te he tik, – „ hisz úgy sincs
sem mi dol guk”. 

Az aláb bi ak ban be pil lan tást sze -
ret nék nyúj ta ni, ho gyan is tel nek
napjaink..

Az ter mé sze tes, hogy min den
csü tör tö kön a klub tag jai ta lál koz -
nak a fa lu ház ban, és az eme le ti
klub te rem meg te lik élet tel, vi dám -
ság gal. Ter vez zük a jö võt, ér té kel -
jük az el vég zett mun kát. Most is
vis  sza te kin tünk, mi min den tör -
tént ve lünk már ci us óta. A hús vé -
ti ün nep tisz te le té re a klub asszo -
nyai is ki vet ték ré szü ket a plé bá nia
nagy ta ka rí tá sá ból.

Már ci us 31-én a könyv tár ban vol -
tunk, ahol a Toll for ga tók szer ve -
zé sé ben film ve tí tés sel em lé kez tünk
Jó zsef At ti lá ra.  Mé lyen el gon dol -
kod ta tó es te volt.

Áp ri lis ban meg cso dál tuk Bereczné
Láz ár Nó ra és Oláh Er nõ ki ál lí tá sát
a fa lu ház ban. Az ön kor mány zat tól
kap tunk 6 je gyet a sze ge di If jú sá -
gi  Ház ban ren de zett Ope rett Gá -
lá ra.. Nagy öröm mel men tünk és
elé ge det ten tér tünk ha za. Szép es -
ténk volt, kö szön jük.

A köl té szet nap ját tar tot ták 14-
én a Toll for ga tók a könyv tár ban.
Az is ko lá sok tól a nyug dí ja so kig so -
kan mond tak egy-egy ver set.
Ménesiné Jusztika ve ze té sé vel és ren -
de zé sé vel egy na gyon szín vo na las
elõ adói es tet va rá zsol tak a meg hí -
vott em be rek ré szé re. Kö szön jük,
hogy mi is ott le het tünk. Áp ri lis -
ban meg hí vá sunk volt  Kiskun -
dorozsmára a „Lo cso ló bál ra”. Kü -
lön bus  szal men tünk 29-en.  Az al -
gyõi szü le té sû klub ve ze tõ, Pan ni ka
me leg sze re tet tel és jó va cso rá val
várt min ket. A ze ne csá bí tó volt,
így még tánc ra is „per dül tünk”. 

Áp ri lis bõ vel ke dett az
eseményekben,- iga zi ta va szi zson -
gás jel le mez te ezt a hó na pot - és
mind eze ket ko ro náz ta meg  22-én
a „Disz nó vá gás”.

Ko rán kel tünk, már hat óra kor
gyü le kez tünk a táj ház ban. Ös  sze -
hord tunk min den esz közt, ami egy
disz nó vá gás hoz kell - edé nyek, da -
rá ló, töl tõ. A reg ge li pá lin ka után
min den ki se ré nyen dol go zott, így
idõ ben – már tíz óra kö rül – az íny -
csik lan do zó „reg ge li” fa la tok az asz -
tal hoz csa lo gat ták a részt ve võ ket.
„Ilyen fi no mat csak ilyen kor le het
en ni”, ös  sze gez te a csa pat, de a va -
cso rá ra ké szült or ja le ves, a hur ka,
a kol bász és a fris sen sü tött krump -
lis kõt tes el bi zony ta la ní tot ta a reg -
ge li ál lí tást. Ezért mó do sí tot tuk a

meg ál la pí tá sun kat a kö vet ke zõ kép -
pen: „ilyen fi no ma kat csak disz nó -
vá gás kor le het en ni”. A fa la to zás
köz ben eszünk be ju tott és el mon -
dott tör té ne tek csak fo koz ták a ku -
li ná ris él ve ze te ket. Kel le me sen el -
fá rad va, de vi dá man telt a nap. Aki
mo zog ni tu dott, az ott volt a klub -
ból. 65 em ber érez te, hogy jó eb -
be a kö zös ség be tar toz ni.

Eb ben a hó nap ban volt még egy
meg hí vá sunk Röszkére. Az ot ta ni
nyug dí jas klub ün ne pel te, hogy 35
éves lett. A meg hí vott klub ta go kat
nagy sze re tet tel és fi nom ebéd del
vár ták. Vol tunk vagy 200-an. Nóg -
rá di Zol tán or szág gyû lé si kép vi se -
lõ úr is meg tisz tel te je len lé té vel az
ün nep lõ nyug dí ja so kat, és kö szön -
tõ sza va i val, no meg egy ha tal mas
tor tá val kí vánt to váb bi si ke res
együtt töl tött éve ket.

Így telt az áp ri lis, de a má jus is
igen moz gal mas volt. Kez dõ dött a
bal la gá sok kal és min den ki tud ja,
hogy ez bi zony sok mun ká val is pá -
ro sul.

Má jus 8-án az Al gyõi Fa lu na pok
ren dez vé nyén vet tünk részt. Dél -
elõtt a fõ zés volt a fõ sze rep lõ, így
mi is fõz tünk „to ros pör köl tet”, no
meg ha lat sü töt tünk. A fõ zõ ver se -
nyen nem in dul tunk, de két ki vá -
ló szak ér tõt de le gál tunk a zsû ri be
az éte lek el bí rá lá sá ra: Sü li Istvánnét
és Vidács Já nost. Ebéd után a szó -
ra ko zás kö vet ke zett. Na gyon jó mû -
so rok vol tak, jól érez tük ma gun -
kat, gyor san el telt a nap. Kö szön -
jük a szer ve zõk nek.

Má jus 18-án Pécs re uta zott csa -
pa tunk. A sze mer ké lõ esõ el le né -
re 42 bá tor em ber in dult fel fe dez -
ni Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sát.
Bor sos Károlyné Ági ve ze té sé vel  néz -
tük meg a vá ros ne ve ze tes sé ge it: a
meg úju ló fõ te ret, a Nem ze ti Szín -
há zat, a Zsol nai ku tat, a dzsá mit, a
szé kes egy há zat és a Fe ren ce sek
temp lo mát. Mind eze ket meg néz -
ve el is telt az idõ. Meg ebé del tünk
és már jön ni is kel lett ha za.

Mihályteleken volt nyug dí jas ta -
lál ko zó 22-én. A klub ból 18-an tud -
tunk el men ni. Ked ves fo gad ta tás -
ban volt ré szünk. Sok cse re pes vi -
rá got hoz tunk ha za, amit a tom bo -
lán nyer tünk. Jól érez tük ma gun -
kat, hisz szí ve sen lá tott ven dé gek
vol tunk.

Má jus 30-án a gye rek nap ra „virs -
lis kif lit” sü töt tünk a gye re kek nek.
Együtt dol goz tunk az E. SZ. I. asz  -
szo nya i val az  idõ sek  ott ho ná ban,
de hogy idõ ben ké szen le gyünk,
az itt el ké szí tett kif li ket nemcsak
itt, ha nem Vidácsné Ibo lyá nál és

Búsné Irén ké nél is sü töt tük. Hat asz  -
szony szor gal ma san  tet te a dol gát,
így a több száz virs lis kif li idõ re el -
ké szült, és a sza bad idõ köz pont ban
lé võ gye re kek – leg na gyobb örö -
münk re – gyor san meg is et ték.

Így re pült el a má jus, és ér ke -
zett a vár va várt jú ni us.

El se jén ko rán reg gel há rom na -
pos ki rán du lás ra in dul tunk
Medvesre, ám ve lünk jött – hí vat -
lan ven dég ként – az esõ is. Út köz -
ben meg áll tunk Mátraverebélyen
és meg néz tük a hí res Szent kú ti bú -
csú he lyet. Itt már Papp Ti ha mér
tisz te le tes vár ta cso por tun kat. El -
mond ta a hely tör té ne tét, és azt is,
ho gyan vált za rán dok hel  lyé Szent -
kút. Na gyon szép a temp lom és a
kül sõ sza bad té ri ol tár is, ahol több
ezer za rán dok nak tar ta nak is ten -
tisz te le tet. Olyan ér zés sel jöt tünk el,
hogy ide egy szer még vis  sza kell
jön ni. Utun kat foly tat va Sal gó tar -
jánt néz tük meg. Igaz, csak bu szos
vá ros né zés volt, hi szen az idõ já rás
nem iga zán volt ke gyes hoz zánk.
Kö ze led tünk szál lás he lyünk fe lé,
ami a szlo vák ha tár hoz na gyon kö -
zel he lyez ke dik el.

Medves egy pi ci te le pü lés egy
cso da szép er dõs kör nye zet ben. A
ho tel ban már vár tak min ket. Kel -
le mes ér zés volt el fog lal ni a ké -
nyel mes szo bá kat. Ezek után fel fe -
de zõ út ra in dul tunk: meg ta lál tuk
az uszo dát, a sza u nát, a te ke pá lyát.
Meg ér ke zé sünk örö mé re nem csak
az üve gek ke rül tek elõ, de az esõ
is el állt, sõt még a nap is ránk-ránk
ka csin ga tott.

Dél utá ni szó ra ko zás nak rög tön
a te ké zést vá lasz tot tuk, bár na gyon
ke ve sen vol tak, akik tud ták is, ho -
gyan kell, ezt a já té kot ját sza ni. Ez
azon ban nem za vart sen kit. Va cso -
ra után be szél get tünk, éne kel tünk
a ré szünk re biz to sí tott kon fe ren -
cia te rem ben.

Má so dik nap Ipolytarnócra men -
tünk. Meg néz tük az õs kö vü le te ket
és a Bükkábrányban ta lált õs fe nyõ -
ket. A há rom di men zi ós film ve tí tés
az el kép zelt ál la tok éle té rõl, moz -
gá sá ról igen le nyû gö zõ volt.
Visszafelé jö vet meg néz tük a
Somoskõi vá rat, sõt meg is mász -
tuk. A ma gas lép csõ fok okon fel ju -
tot tunk a ki lá tó hoz, ahol a pa no rá -
ma fen sé ges - még a Ma gas Tát rát
is lát tuk. Jól el fá rad va, de te le él -
ménnyel ér kez tünk vis  sza szál lá -
sunk ra, a Medves Ho tel be. Az el -
fo gyasz tott va cso ra után még egy kis
kö zös ének lés re is sort ke rí tet tünk.
Saj nos na gyon gyor san el telt ez a
nap is.

A har ma dik na pon reg ge li zés
után in dul tunk ha za fe lé, de meg -
áll tunk Hol ló kõn és meg néz tük ezt
a kis tü ne mé nyes te le pü lést. Fel -
men tünk a vár ba, ki gya log, ki pe -
dig a „fa lu né zõ” kis vo nat tal. A vár
na gyon szép, tel je sen fel újí tot ták
és még ki ál lí tá sok is vol tak ben ne.
Az ebé det a fa lu ban fo gyasz tot tuk
el. A táj jel le gû fi nom fa la tok és a
ká vé el fo gyasz tá sa után bú csút in -
tet tünk Hol ló kõ nek.

Most már kü lö nö sebb ki té rõk
nél kül es té re sze ren csé sen ha za ér -
kez tünk. Ez zel vé get ért a ki rán du -
lá sunk, de el mond hat juk, hogy ma -
ra dan dó és szép em lé kek kel let -
tünk gaz da gab bak.

Algyõn már ha gyo mány a nép -
tán co so kat ven dé gül lát ni, így tör -
tént ez jú ni us ban is. Mi is ott vol -
tunk ezen a szí nes fesz ti vá lon: a
„FOLKLORHÍD”-on. Az al gyõi is -
ko lá sok nyi tot tak üve ges tánc cal -
na gyon ügye sek vol tak. A fel lé põ -
ket nem so ro lom kü lön-kü lön, mert
min den or szág ma gá val ra ga dó
tán co kat mu ta tott be, s er re jött
még egy „uni kum”: a Fü löp szi ge -
tek rõl jött tán cos, ze nész cso port.
Aki ezt nem lát ta, az iga zán saj nál -
hat ja, hi szen olyan kü lön le ges pro -
duk ci ót hoz tak, ami re most is szí -
ve sen em lék szünk.

Vég re el múl tak a jég esõk, és ami
a ve tés bõl meg ma radt, azt ment -
jük té li re. A bor sót, a ba bot, egy kis
lek várt már ta lán biz ton ság ban tud -
hat juk. Mert ezek a dol gok is na -
gyon fon to sak, és a csa lád örö mé -
re van nak.

De köz ben ké szü lõd tünk Mar -
tonos ra, a nyug dí jas ba rá ta ink hoz.
Azt gon dol tuk ki, hogy sü tünk „ap -
ró kif lit” cse me gé nek az aján dé -
kunk mel lé. Fel kér tük Oláh Ernõnét,
hogy ta nít son meg min ket, hisz õ
ezen kif li ké szí té sé nek a mes te re.
Õ mu tat ta, ho gyan is kell eze ket az
ap ró, 2 centis kif li ket ké szí te ni. Kö -
szön jük a se gít sé get és a ta ní tást.

Jú li us 18-án Martonosra men -
tünk ré gi ba rá ta ink hoz. A ha tá ron
na gyon so kat idõz tük, s õk már
agg od va vár tak. Az tán per sze sze -
ren csé sen meg ér kez tünk, és vit tük
az aján dé kunk mel lé az „ap ró kif -
lit”, ami vel nagy meg le pe tést okoz -
tunk. Gyor san el telt a nap. Et tünk,
it tunk, örül tünk egy más nak és a
to váb bi jó ba rát ság re mé nyé ben
bú csúz tunk el. 

Ké szü ltünk az An na na pi bú csú -
ra hisz sok csa lád vár ja az ér ke zõ
ked ves ven dé ge it.

Kneip Ferencné
klub ve ze tõ 

Be te kin tés a nyug dí jas klub éle té be
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A Dél-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj -
biz to sí tá si Igaz ga tó ság fel hív ja a
fog lal koz ta tók, egyé ni vál lal ko zók,
õs ter me lõk fi gyel mét, hogy a
2009. évi nyug díj biz to sí tá si adat -
szol gál ta tás ha tár ide je 2010. áp -
ri lis 30-án le járt. 

Amen  nyi ben az adat szol gál ta -
tás ezen idõ pon tig nem tör tént

meg – a biz to sí tot tak ér de ké ben
– HA LA DÉK TA LA NUL pó tol ják
kö te le zett sé gü ket!
A ré gió ügy fél szol gá la tai to vább -
ra is szí ve sen áll nak ren del ke zé -
sük re: DARNYI, Sze ged, Fõ fa sor
16-20., te le fon szám: 62/592-656.
Dél-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to -
sí tá si Igaz ga tó ság

NYENYI adat szol gál ta tás

Az ál lan dó és ide ig le nes jel le gû ipar -
ûzé si adó kö te les te vé keny ség re vo -
nat ko zó be je len té si kö te le zett sé get
2010. jú ni us 29-tõl már ah hoz az
ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz kell
tel je sí te ni, amely nek te rü le tén az
adó zó szék he lyet vagy te lep he lyet
lé te sí tett, il let ve amely nek te rü le tén
az ide ig le nes (al kal mi) jel le gû ipar -
ûzé si te vé keny sé get foly tat ni kí ván -
ja. Ameny  nyi ben adó zó a 2010. év -
ben akár ál lan dó, akár ide ig le nes
jel le gû ipar ûzé si te vé keny sé gé nek
meg kez dé sét az ál la mi adó ha tó ság -
hoz már be je len tet te, azon ban a te -
vé keny ség be fe je zé sé nek idõ pont ja
2010. jú ni us 29-ére vagy ezt kö ve tõ
idõ pont ra esik, ak kor a te vé keny -
ség be fe je zé sé re vo nat ko zó vál to zás
be je len tést már az il le té kes ön kor -
mány za ti adó ha tó ság hoz kell tel je -
sí te ni. Az ál la mi adó ha tó ság te hát a
jú ni us 28-án, éj fé lig be nyúj tott (elekt -
ro ni kus úton to váb bí tott, ügy fél szol -
gá la to kon át vett, il let ve pos tá ra adott)
adat la pok fel dol go zá sát vég zi el, az
ezt kö ve tõ en be nyúj tott adat la po kat
az adó zó ré szé re kül dött le vél lel át -
te szi az il le té kes ön kor mány za ti adó -
ha tó ság hoz. 

Amen  nyi ben adó zó a te vé keny -
ség meg kez dé sé re vagy be fe je zé sé -
re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett -
sé gét kí ván ja tel je sí te ni – akár ál lan -
dó, akár ide ig le nes jel le gû ipar ûzé -
si te vé keny ség rõl van szó – , ak kor
azt szin tén az il le té kes ön kor mány -
za ti adóhatósá g(ok)nál te he ti meg. 

Az adó zó ál lan dó és ide ig le nes
jel le gû ipar ûzé si adó val kap cso la tos
be val lá sát szin tén 2010. jú ni us 28-
ig tud ja az ál la mi adó ha tó ság hoz
be nyúj ta ni, az az, ha a be val lást 2010.
jú ni us 28-án sze mé lye sen be nyújt ja,
pos tá ra ad ja vagy elekt ro ni kus úton
elõ ter jesz ti, ak kor az ál la mi adó ha -
tó ság ezen be val lá so kat még fel dol -
goz za. Azo kat a be val lá so kat azon -
ban, ame lye ket 2010. jú ni us 29-én,
vagy ezt kö ve tõ en ter jeszt elõ az adó -
zó (akár elekt ro ni kus úton, akár pa -
pír ala pon) az ál la mi adó ha tó ság el -
uta sít ja. Ezek nek a be val lá sok nak a
fel dol go zá sa már az ön kor mány za -

ti adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.
A be val lá sok ra tel je sí tett be fi ze tést
2010. jú ni us 29-én, vagy azt kö ve -
tõ en az ön kor mány za ti adó ha tó ság -
hoz kell tel je sí te ni, ab ban az eset -
ben is, ha az adó zó a be fi ze té se i hez
kap cso ló dó be val lást 2010. jú ni us
29-ét meg elõ zõ en ad ta pos tá ra, nyúj -
tot ta be sze mé lye sen vagy ter jesz -
tet te elõ elekt ro ni kus úton. 

Ha adó zó 2010. jú ni us 29-én vagy
ezt kö ve tõ en kí ván ja egy eset leg el -
mu lasz tott vagy olyan be val lá si kö te -
le zett sé gét tel je sí te ni, amely 2010. jú -
ni us 29. nap já nál ko ráb bi (azt meg -
elõ zõ) be val lá si idõ szak ra vo nat ko -
zik, ak kor is az ön kor mány za ti adó -
ha tó ság hoz kell eze ket a be val lá so kat
tel je sí te ni. Ugyan ez ér ten dõ a be val -
lás ön el len õr zé sé re is, ak kor is, ha az
ön el len õr zés olyan be val lás ra vo nat -
ko zik, amely ko ráb ban az ál la mi adó -
ha tó ság hoz ke rült be nyúj tás ra. Ki vé -
telt ké pez ez alól, ha az adó zó nak
2010. jú ni us 29-ét meg elõ zõ en az
adó hi va tal hoz be nyúj tott hi bás be -
val lá sá ra – az adó hi va tal ér te sí té se
alap ján – úgy ne ve zett „ja ví tó be val -
lást” kell be nyúj ta nia. Eb ben az eset -
ben a ja ví tó be val lást még az ál la mi
adó ha tó ság dol goz za fel. Az ál la mi
adó ha tó ság azon ban csak ak kor tud -
ja eze ket a ja ví tó be val lá so kat fel dol -
goz ni, ha „Az adó ha tó ság ál tal hi bás -
nak mi nõ sí tett be val lás vo nal kód ja”
me zõ a „ja ví tó be val lá son” ki töl tött. 

Az ál la mi adó ha tó ság a tör vény
ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé -
võ el já rá so kat még be fe je zi. Te hát
a ha tály ba lé pést meg elõ zõ en be -
nyúj tott be je len té se ket (vál to zás be -
je len té se ket) és be val lá so kat fel dol -
goz za, sõt a hi bás bi zony la tok ja ví -
tá sá ról is in téz ke dik, ak kor is, ha a
ja ví tás át hú zód na a tör vény ha tály -
ba lé pé se utá ni idõ pont ra (is).

Be je len té si, be val lá si kö te le zett ség

A he lyi ipar ûzé si adó val kap cso -
la tos adó szám lá ra jog ha tá lyo san
a 2010. jú ni us 28-i leg ké sõb bi ter -
he lé si dá tum mal tel je sí tett be fi ze -
té se ket fogad(hat)ja el. A pos tai
készpénzátutalási meg bí zá sok kö -
zül azok szá mol ha tó ak el (köny vel -
he tõ ek fel) az ál la mi adó ha tó ság -
nál be fi ze tés ként, ame lye ket az
adó zó leg ké sõbb jú ni us 28-án pos -
tá ra ad. Az ál la mi adó ha tó ság ügy -
fél szol gá la ta in, POS ter mi ná lon
ke resz tül szin tén a jel zett idõ pon -
tig le het he lyi ipar ûzé si adó ra és
jog kö vet kez mé nye i re fi zet ni, il let -
ve a fen ti idõ pont tól az ál la mi adó -
ha tó ság ügy fél szol gá la tai már nem
biz to sí ta nak készpénzátutalási
meg bí zást a HIPA-kötelezettségek
tel je sí té sé hez. 

Fel hív juk a fi gyel met, hogy a
2010. jú ni us 29-én és ezt kö ve tõ -
en át utalt, pos tá ra adott meg bí -
zá sok alap ján be ér ke zõ be fi ze té -
se ket az ál la mi adó ha tó ság ha la -
dék ta la nul „vis  sza for dít ja”, vis  sza -
utal ja az adó zó szá má ra. Ugyan -
ez vo nat ko zik a he lyi ipar ûzé si
adó ne men fenn ál ló va lós túl fi ze -
té sek re is. 

Ide ig le nes és/vagy ál lan dó jel le -
gû ipar ûzé si adót fi zet ni 2010. jú -
ni us 29-tõl már az ön kor mány za -
ti adó ha tó ság hoz kell. Az eset le -
ges ké sõb bi adó hi ány, il let ve az
ön kor mány za ti adó ha tó ság ál tal
a ké se del mes fi ze tés mi at ti ké se -
del mi pót lék fel szá mí tá sá nak el -
ke rü lé se ér de ké ben kér jük, ve -
gyék a le ír ta kat fi gye lem be. A fi -
ze té si kö te le zett ség re vo nat ko zó
ada to kat az ál la mi adó ha tó ság át -
ad ja az ön kor mány za ti adó ha tó -
ság nak, így, ha adó zó 2010. jú ni -
us 29-tõl nem fi ze ti meg adó ját
vagy egyéb ipar ûzé si adó val kap -
cso la tos kö te le zett sé gét, ak kor az
ön kor mány za ti adó ha tó ság ké se -
del mi pót lé kot számít(hat) fel rá,
sõt el len õr zé si el já rás so rán adó -
hi ányt is megállapít(hat). Fel hív -
juk a fi gyel met, hogy az ál la mi
adó ha tó ság az ön kor mány za ti
adóhatóság(ok)nak az adó zó azon
ada ta it is át ad ja, hogy mely ipar -
ûzé si adó val kap cso la tos fi ze té si
kö te le zett sé gé nek mi ó ta nem tett
ele get. 

A hi vat ko zott tör vény sze rint az
ál la mi adó ha tó ság 2010. jú ni us
29-tõl már nem csak be fi ze tést, ha -
nem ipar ûzé si adó val ös  sze füg gés -
ben ki uta lá si és/vagy át ve ze té si ké -
rel met sem tud be fo gad ni és tel -
je sí te ni. Ter mé sze te sen amen  nyi -
ben az adó zó adó kö te le zett sé gé -

nek tel je sí té se ként na gyobb ös  sze -
get fi ze tett be adó szám lá já ra és
hi bás bi zony la ta nincs, va la mint
va la meny  nyi adó kö te le zett sé gét
(be val lá si) tel je sí tet te és ezt kö ve -
tõ en (va lós) túl fi ze té se áll fenn,
ak kor azt az ál la mi adó ha tó ság az
adó zó nak tör vé nyi ren del ke zés
alap ján hi va tal ból ki utal ja. 

El len õr zé si el já rá sok 
Amen  nyi ben adó zó nál a ha tály -

ba lé pés kor olyan el len õr zé si el já -
rás van fo lya mat ban, amely he lyi
ipar ûzé si adó ra (is) vo nat ko zik,
ak kor az ál la mi adó ha tó ság ezen
el já rást az ipar ûzé si adó vo nat ko -
zá sá ban is még le foly tat ja, az ada -
to kat azon ban az el já rás be fe je zé -
sét kö ve tõ en át ad ja az il le té kes
ön kor mány za ti adó ha tó ság nak,
amely ha szük sé ges az el já rást to -
vább foly tat ja, pl. a ha tó sá gi el já -
rás ban a ha tá ro za tot meg hoz za.
Ab ban az eset ben azon ban, ha az
ál la mi adó ha tó ság az adó ügyet
2010. jú ni us 29-ig le zár ta, az az a
ha tá ro za tát meg hoz ta, úgy az adó -
üg  gyel kap cso la tos jog or vos la ti el -
já rá so kat is az ál la mi adó ha tó ság
foly tat ja le. 

Fi ze té si ked vez mé nyek, vég re -
haj tás 

2010. jú ni us 29-tõl a he lyi ipar -
ûzé si adó kö te le zett ség re irá nyu -
ló fi ze té si ked vez mé nyi (rész let fi -
ze tés, fi ze té si ha lasz tás, adó mér -
sék lés) ké rel met is az ön kor mány -
za ti adó ha tó ság hoz kell be nyúj ta -
ni. Az ál la mi adó ha tó ság, a ko ráb -
ban hoz zá be nyúj tott olyan fi ze té -
si ked vez mé nyi ké rel me ket, ame -
lyek ben ha tá ro zat ho za tal ra még
nem ke rült sor, át ad ja az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság nak. 

2010. jú ni us 29-ével, mint ha -
tár nap pal az ál la mi adó ha tó ság a
he lyi ipar ûzé si adó tar to zás ok ra
vo nat ko zó adóvégrehajtási el já rás
meg in dí tá sá ra il let ve foly ta tá sá ra
sem ren del ke zik önál ló ha tás kör -
rel. A vég re haj tás fo ga na to sí tá sá -
ra az ál la mi adó ha tó ság nak a fo -
lya mat ban lé võ in gó il let ve in gat -
lan vég re haj tás sal érin tett ügyek -
ben il let ve a jú ni us 29-étõl in dí -
tan dó el já rá sok ese té ben ki zá ró -
lag az ön kor mány za ti adó ha tó ság
ez irányú nyi lat ko za ta, meg ke re -
sé se alap ján van ha tás kö re. 

Elõ leg fi ze tés 
A 2010. szep tem ber 15-én ese -

dé kes ipar ûzé si adó elõ leg már
szin tén az ön kor mány za ti adó ha -
tó ság hoz fi ze ten dõ. 

Adó- és Pénz ügyi 
El len õr zé si  Hi va tal

Adó fi ze tés

Ap ró hir de tés
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 nal
30% ked vez mény.Te l.: 06-70/930-4473
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DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

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

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

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

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

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Augusztus 2-tõl 6-ig: 12.00–16.30 óra között.
Augusztus 9-tõl 13-ig 8.00–12.30 óra között.

Augusztus 16-tól 19-ig: 12.00–16.30 óra között.
Augusztus 23-tól 27-ig: 8.00–12.30 óra között.

Augusztus 30-tól 
Szeptember 3-ig: 12.00–16.30 óra között.

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

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

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
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:
Augusztus 2–6.: 7.30-tól 12.00 óráig.

Augusztus 9–13.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Augusztus 16–19.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 23–27.: 12.30-tól 16.30 óráig.

Augusztus 30–szeptember 3.: 7.30-tól  12.00 óráig.
Szeptember 6–10.: 12.30-tól 16.30 óráig.

Tel.: 62/267-909, 06-30/249-5708  

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

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

Ren del: 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:
Várhelyi Zoltán és Faragó Hedvig
2010. 07. 10-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!

SZÜLETÉS:
Bálint Vanessza – született: 
2010. 7. 2-án, anyja: Bálint Gizella.  
Selymes Flóra Letta – született: 2010.

7. 2-án, anyja: Fliszár Viven, apja:
Selymes István.
Ács-Sánta Gyula – született: 2010. 07.
08-án, anyja: Terhes Szilvia, apja: Ács
Sánta Gyula.
Demecs Zétény – született: 2010. 07.
20-án, anyja: Zánthó Csilla, apja:
Demecs Zoltán.
Jó egészséget!

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.

REMÉNY A BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Segíthet: adója 1 %-ának felajánlásával adószám: 18470381-1-06

vagy a 90/410-110 adományvonal felhívásával.
A hívás díja: 160 Ft + ÁFA
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Ver senyt ren de zett jú li us 3-án az
Al gyõi Ter mé szet vé dõ Hor gász -
egye sü let a Be rek-ta von. Ilyen kor
min dig szo kás ne ve zé si dí jat is fi -
zet ni, az egye sü let azon ban úgy
dön tött, hogy ezt az ös  sze get ez -
út tal az ár víz ká ro sul tak ja vá ra
ajánl ják fel. Ös  sze sen hu szon ki -
len cen ne vez tek, õk 500 és 5000
fo rint kö zöt ti ös  sze gek kel já rul tak
hoz zá a ne mes cél hoz. Az így ösz  -
sze gyûlt 37 ezer 500 fo rin tot át -
utal ták az ön kor mány zat ál tal er -
re a cél ra nyi tott szám lá ra. A részt -
ve võk: Hor váth Já nos, Ba kos Má té,
Sza bó Mihályné, Tóth Ist ván, Ocskó
Csa ba, Var ga Ist ván (Tég lás u.),
Var ga Pé ter, Ba kos And rás, Var ga

Ist ván, Czirok Sán dor, Czirok Dá -
vid, Mi hály Jó zsef,  Novák Já nos, Kiss
Lász ló, Se bõk Sán dor, Bús Sán dor,
Sza bó Ist ván, Tösmagi Zsolt,  Tösmagi
An na má ria, Héjja Sán dor,  Tösmagi
Sán dor, Ró zsa Szil vesz ter és fe le sé ge,
Te ri ke, Ba kó Lász ló, Ba kó Gá bor,
Zombori Szil vesz ter, Karasz Bé la, Tóth
Etel ka, Sü li Zakar Fe renc, Gercsó Ti -
bor. Ti bor még 2500 fo rint ér ték -
ben aján lott föl ete tõ anya got, kö -
szö net ér te. 

A ver senyt Ba kos Má té nyer te, a
má so dik Czirok Dá vid, a har ma -
dik Tóth Ist ván. A ki fo gott ha lak –
aho gyan ez szo kás – ez út tal is visz  -
sza ke rül tek a tó ba.

B. A.

Jó té kony sá gi hor gász ver seny
Sû rû prog ram elõtt áll nak a Moz -
gás kor lá to zot tak Egye sü le te he lyi
cso port já nak tag jai.

Au gusz tus 14-én a lo vas na po -
kon fõ zünk egy jó pör köl tet, bí -
zunk ben ne, hogy a fõ zõ ver se nyen
új ra meg nyer jük a „ Fu tot tak még”
dí jat, ami az ál la po tunk ra va ló te -
kin tet tel iga zán hí zel gõ. A pör -
költ le öb lí té sé re egy ki csit vár ni
kell, ugyan is au gusz tus 27-én uta -
zunk el Eger be egy kis ki rán du -
lás ra, ahol a he lyi ér de kelt sé ge -
ket te kint jük meg. Nem fog juk ki -
hagy ni a Szép as  szony völ gyét sem.

Szep tem ber ele jén ke rül sor a
Szõ ke Ti sza nyug dí jas klub bal kö -
zös hor gász ver seny re a Kor mo rán
Hor gász Egye sü let jó vol tá ból. Jel -
szó „Gyõz zön a leg jobb!”

Szep tem ber 11-én 19 órá ra a
fa lu ház ba vár juk a nagy köz ség ap -
ra ját, nagy ját. A SZE-ROCK Egye -
sü let ke re té ben ala kult  Juniolás
ze ne kar be mu tat ko zó kon cert je
lesz. Az együt tes tag jai moz gás -
kor lá to zot tak, kö zöt tük Lele Krisz -
ti án mint bil len tyûs (cso por tunk
tag ja).

A lovasnapokra és az eg ri ki -
rán du lás ra leg kö ze leb bi fog lal ko -
zá sun kon – au gusz tus 11-én –
még le het je lent kez ni, de ta ná -
csos ezt mi e lõbb meg ten ni Kocsisné
Kuk Il di kó nál a név sor ban meg -
adott te le fon szá mon. Hoz zá tar to -
zók, is me rõ sök is jö het nek.

Sermann Jó zsef
ve ze tõ sé gi tag

Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te

A könyv tár jú li us utol só he té ben
ol va só tá bort szer ve zett azok nak a
gye re kek nek, akik so kat ol vas nak
és rend sze re sen lá to gat ják a köz -
sé gi könyv tá rat. A ju ta lom tá bor -
ban 19 al gyõi gyer mek vett részt,
akik kel a me sék vi lá gá ba ka lan doz -
tunk. Töb bek kö zött Be ne dek Elek
éle té vel és nép me sé i vel is mer ked -
tünk, eh hez a me se vi lág hoz il lõ
kéz mû ves tár gya kat ké szí tet tünk. 

Jár tunk a sze ge di So mo gyi
könyv tár ban, itt me se fog lal ko zá -
son ve het tek részt az al gyõi gye -
re kek. Meg néz tük „háromdében”
a Shrek leg újabb ré szét, a gye re -
kek el mon dá sa alap ján volt, aki
most volt elõ ször mo zi ban. 

Egy dél elõt töt töl töt tünk a Bor -
bá la Für dõ ben, az nap dél után a
táj ház ban tár lat ve ze té sen és kéz -
mû ves fog lal ko zá son vet tünk részt.
A hét leg job ban várt prog ram ja
volt a bu dai Mil le ná ris Park ban
tett lá to ga tás, ahol a gye re kek ön -
fe led ten játsz hat tak a Zöld Pé ter
el ne ve zé sû me se ját szó té ren. A ját -

szó te ret az te szi kü lön le ges sé, hogy
fel ele ve ní ti a nép me sei ha gyo -
mányt, egy tör té net ré sze sé vé te -
szi a gye re ke ket, akik a ját szó tér
egyes ele me it vé gig jár va a me se
kü lön bö zõ hely szí ne i be, és ez zel
ma gá ba a me sé be csöp pen nek.
Mi u tán jól el fá rad tunk, jól esett
az ebéd, majd várt ránk  a Cso dák
Pa lo tá ja. Ez a há rom szin tes cso da -
vi lág ren ge teg ér de kes fi zi kai tör -
vényt, tech ni kai meg ol dást mu tat
be az ide lá to ga tó gye re kek nek,
de leg alább an  nyi fel nõt tet lát tunk
a le ve gõ ben bi cik liz ni vagy szög -
le tes ke re kû ko csit ve zet ni, mint
gye re ket. A hos  szú út ra ve lünk
tar tott a csa lád se gí tõ szol gá lat
mun ka tár sa, Har csás Gi zel la és
Karancsi Esz ter dok tor nõ, akik nek
ez úton is kö szön jük a se gít sé gü ket. 

Já té kos ve tél ke dõ vel és Len cse
Ti bor hang szer be mu ta tó já val egy -
be kö tött „in di á nos” kon cert jé vel
zár tuk a könyv tá ri ol va só tá bort.

Dudásné Mol nár Adél
könyv tá ros

Me se tá bor gye re kek nekJú li us ban két, telt há zas „Hétfõ-
Péntek tá bor”-t szer vez tünk a gye -
re kek nek. A ren ge teg já ték, ver -

seny, für dõ zés, lo vag lás, kézmû -
veskedés mel lett a gaz dag prog -
ram kí ná lat ból csak né há nyat emel -
nék ki. A Sze ge di Vadasparkba lá -
to gat tunk, Szar va son ha jó ki rán -
du lá son vet tünk részt, meg néz tük
a sze ge di Tûz ol tó ság te lep hely ét.
Üzem lá to ga tá son vol tunk Vá mos
Zol tán cuk rász mes ter nél, aki két
al ka lom mal is ven dé gül lát ta a tá -
bor la kó kat, ez út tal is kö szön jük
ne ki a fi nom és bõ sé ges „fa gyi la -
ko mát”. A gye re kek meg te kin tet -
ték a táj ház ban be ren de zett Herke
Ist ván Em lék szo bát és a tár lat ve -
ze tés után Pis ta bá csi meg aján dé -
koz ta õket egy-egy hûtõmágnessel.
Kö szön jük a tü rel mét és az aján -
dé kot. 

A hûtõmágnes ha lak után azon -
ban iga zi a kat is si ke rült a csa pat -
nak kifognai az al gyõi hor gász tó -

ból, még pe dig a Hor gász egye sü -
let tag ja i nak se gít sé gé vel. Karasz
Bé la, Ma ri ka né ni, Veszter bá csi és
Ba kos Má té szak ava tott hor gá szok
ve ze té sé vel min den ki ki pró bál hat -
ta a hor gá sza tot és a gye re kek
ügye sek nek és sze ren csé sek nek is
bi zo nyul tak. Kö szön jük a Ter mé -
szet vé dõ Hor gász egye sü let nek,
hogy tá mo gat ták prog ra mun kat
és él ve ze tes, em lé ke ze tes dél utánt
szer vez tek szá munk ra.

Még so rol hat nám nap es tig mi
min den tör tént az egy-egy hét
alatt, de re mé lem a gye re kek be -
szá mo ló já ból ki de rült, hogy érez -
ték ma gu kat.

A ked ve zõ idõ já rás, a jó el lá tás
(a Gyevitur Kft. jó vol tá ból) és az
ös  szes köz re mû kö dõ se gít sé ge hoz -
zá já rult, hogy él mé nyek kel te li,
ki tû nõ han gu la tú, em lé ke ze tes tá -
bo ro zá son ve gye nek részt a gye -
re kek. 

Leléné Eri ka

Si ke res nyá ri tá bo rok
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A 2010-es esz ten dõ a sár ká nyok éve
Ma gyar or szá gon: au gusz tus 27. és
29. kö zött Sze ge den ren de zik meg
a sár kány ha jó vi lág baj nok sá got. Két
vá lo ga tó ver senyt kel lett meg nyer -
nie a VB-n in dul ni aka ró egy ség -
nek (Ba la ton fü red, Bu da pest).
A gyõz tes egy ség tag ja az Al gyõi
Sport kör edzõ-ver seny zõ je Kopaszné
De me ter Irén is. Nagy öröm len ne a
ver seny zõ szá má ra, ha mi nél több
al gyõi ba rát tal ta lál koz na a vi lág baj -
nok sá gon és szur kol ná nak az al -

gyõi csa pat nak. A ka ja kos két egy -
ség ben is in dul: a Sár kány anyák
csa pa tá ban és a ma gyar vá lo ga tott
szí ne i ben egy ve gyes ös  sze ál lí tá sú
ha jó ban (12 fér fi, 8 nõ). 

Al gyõi ka ja kos Sár kány a sze ge di vi lág baj nok sá gon
Az Al gyõi Off-road Klub ver seny -
zõi jú ni us 25-26.-án a Tiszakécskén
meg ren de zett Bács Trophy Baj nok -
sá gon, jú li us 16-17-án pe dig a Pász -
tón meg ren de zett Mát ra Trophy
Baj nok sá gon in dul tak Algyõ szí ne -
i ben. Mind két ver se nyen ka te gó ri -
á juk ban jó ered mé nyek kel és sok
ta pasz talt tal tér tek ha za. 

Az Al gyõi IV. Esõ er dõ Ka lan -
dot a ta va lyi nagy si ker re va ló te -
kin tet tel idén is meg ren de zik az
al gyõi off-roadosok: min den ér -

dek lõ dõt sok sze re tet tel vár nak
szep tem ber 17-én (pén te ken) és
18-án (szom ba ton)!

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

Is mét Off-road Esõ er dõ Ka land Algyõn! 

2010. au gusz tus 
7–8. (szom bat–va sár nap): Sze ged

Vá ros Nagy díj Lo vas Díj ug -
ra tás (Al gyõi Lovasklub, Ba -
kos Ist ván);

14–15. (szom bat–va sár nap): Al -
gyõi Lovasnapok, díj ug ra -
tás, fo gat haj tás (Al gyõi
Lovas   klub, Ba kos Ist ván);

21. (szom bat)–22. (va sár nap): Stran -
d  ké zi lab da Baj nok ság (Algyõ,
Bor bá la Für dõ);

22. (va sár nap) 8 óra: Ladacross ver -
seny (Tót kom lós) (Ber kes Ist ván).

2010. szep tem ber 
4. (szom bat): Fo gat haj tás (Doma -

szék) (Al gyõi Lovasklub, Ba kos
Ist ván);

5. (va sár nap) 8 óra: Ladacross
ver seny (Pusztaottlaka) (Ber -
kes Ist ván);

10. (pén tek): Díj ug ra tás
(Mezõhegyess) (Al gyõi
Lovasklub, Ba kos Ist ván);

11. (szom bat): Díj ug ra tás (Ma kó) (Al -
gyõi Lovasklub, Ba kos Ist ván);

12. (va sár nap): Gyer mek ügyes sé gi
lo vas ver seny (Újszentiván) (Al -
gyõi Lovasklub, Ba kos Ist ván);

17. (pén tek)–18-án (szom bat): Al gyõi
IV. Off-Road Esõ er dõ Ka land (Al -
gyõi Off-road Klub, Mol nár Zol tán).

*
Min den hé ten

– hét fõn, csü tör tö kön 16–18 óra:
Ököl ví vás edzés (al gyõi 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:
As  szony tor na (al gyõi 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 szer ve zõk a prog ram vál to zás jo -
gát fenn tart ják! A sport ered mé nyek -
rõl az Al gyõi Hír mon dó ha sáb ja in,
ill. a www.algyo.hu internetes ol da -
lon fo lya ma to san be szá mo lunk.

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

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

HAJ RÁ ALGYÕ! – te le pü lé si sport nap tár 

Algyõ Nagy köz ség te rü le tén szol -
gá la tot el lá tó kör ze ti meg bí zot tak
ne ve és el ér he tõ sé ge: 

Hor váth Zol tán r. ftõrm.: 
+36-20/209-5318
Tóth Gá bor r. ftõrm.: 
+36-20/209-5319
Ma gyar Bé la r. õrm: 06-62/262-
400/15-10 mel lék, 20/852-0673.

A fo ga dó órák idõ pont jai: 
Min den hé ten hét fõn: 14–16 óra

kö zött és szer dán 16–18 óra kö zött
Algyõn, a Kas tély kert ut ca 44. szám
alatt ta lál ha tó KMB Iro dán.

Skribanek Csa ba 
r.õrnagy, õrs pa rancs nok, 

Sze ge di Rend õr ka pi tány ság, 
Tarjánvárosi Rendõrörs, Sze ged

„Szol gá lunk és vé dünk!” 
Az al gyõi kör ze ti meg bí zot tak el ér he tõ sé gei 

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 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 ge ken je lez he ti: al gyõi
könyv tár – te le fon szám: 62/517-170;
e-mail: bibl@algyo.hu; Mé ne si Lajosné
– te le fon szám: 06-30/254-4632; e-
mail: mjuszti@gmail.com

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

A fa lu ház ban au gusz tus 2. és au -
gusz tus 20. kö zött a kül sõ után
bel sõ fel újí tá si mun ka fo lyik, ezek
mi att az au gusz tus 9-ével kez dõ -

dõ hé ten a fa lu ház zár va tart. A
könyv tár au gusz tus 2. és 15. kö -
zött tart zár va.

Zár va a fa lu ház, a könyv tár

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.
AU GUSZ TUS 25. (szer da) 9–12 óra: Ve gyes ipar cikk vá sár.
SZEP TEM BER 13. (hét fõ) 9–11:30 óra: Ru ha és ve gyes ipar cikk vá sár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
AU GUSZ TUS 14–15. (szom bat-va sár nap): LOVASNAPOK.
AU GUSZ TUS 31. (kedd) 9–17 óra: Bér let áru sí tás a föld szin ti kis te rem ben.
SZEP TEM BER 1–3. (szer da-pén tek) 9–17 óra: Bér let áru sí tás a föld szin ti kis te rem -

ben.
SZEP TEM BER 8. (szer da) 15 óra: A Moz gás kor lá to zot tak al gyõi cso port já nak 

Ta lál ko zó ja.
SZEP TEM BER 11. (szom bat): Jó té kony sá gi rock-kon cert.

AL GYÕI RE FOR MÁ TU SOK!
Is ten tisz te let min den hó nap 4. va sár nap ján (augusztus 22-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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