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Képeslap – az illatokról
Az évszakoknak, hónapoknak, napoknak, napszakoknak is megvan a maguk szaga – figyelted már, kedves húgom?
Az eltûnt idô nyomába szegôdô Proust próbálta így, az illaton
kereszül is megragadni a pillanatot. Most meg Réz András regényében kap fôszerepet az orr. De újabban így van ez nálunk is,
kedves húgom.
Az algyôi házba azért is szívesen költöztem, mert ebben a faluban megtaláltam kisvárosi gyerekkorunk illatait. Szeretem, mikor
ôszi estéken az utcákon megcsap a kéményfüst melegséget árasztó
szaga; télen meg a hó fagyos illata; aztán tavasszal a kertben matatva a feketeföld várakozással teli szaga. Most következhetne a
nyári kitárulkozó Tisza párás illata, vagy az augusztusi tikkadtság
száraz szaga. De hiába, hogy ilyentájt a teraszon, a kertben, az
udvaron tölthetnénk a munka utáni csepp szabadidôt, az ismerôs
balzsamos légáramlatot elnyomja az eredendô bûz, mely nap mint
nap bizonyosan megérkezik – a felvégrôl.
Hajanltájt, aztán alkonyattájt, végül sötétedés után minden
egyes áldott nap, orrfacsaró trágyaszag terjeng a falunak ezen az
elátkozott tájékán – mindegy hogy az ôsznek, a tavasznak, vagy a
nyárnak hódolnánk a szabadban. De a hájas bûzt hozó áramlat
nem arról tudat, hogy valamelyik közeli portán állatokat tartanak
a lakóházhoz tapasztott ólakban. Ez a faluban, a kisvárosban nem
újság, így a természetes. Az orrot terrorizáló bûzbombák arról tudósítanak, hogy valahol a szomszédságban rosszul bánnak az állatokkal, s nincsenek tekintettel az emberekre se.
Tehenet, disznót, birkát, tyúkokat, kacsákat nagymamánkék is
neveltek. Akár a gangról is szemmel tarthattuk az állatseregletet,
a nagy udvart jobbról az istálló, szemben a góré alatti disznóól és
a tyúkok-kacsák óljai zárták le. De ott legfeljebb a kora tavasz egy
napján (mikor a földekre kihordták és elterítették a termékenyítô
trágyát) lehetett érezni ezt a minket most naponta a házba visszaûzô erôszakosan erjedt bûzt. Igaz, nagyapánkék rendszeresen takarították az ólakat, tisztán tartották – a maguk hasznára nevelték
az állatokat.
Hanyagolja az állataival kapcsolatos kötelességét a szinte óramû pontossággal vaskos bûzt produkáló utcabeli szomszéd. De
nem csak a föl-föltámadó disznószaggal illetlenkedik, hanem a
portáján sokasodó, túlérett trágyahalmokból rajokban újratermelôdô légysereggel (félek, hogy patkányokkal is) kellemetlenkedik.
Az éjjelente a csatornába csorgatott trágyalé pedig már végképp
több, mint a szomszédság bosszantása.
A szagos élményekrôl nem illik beszélni. Röstelleném is másnak
elmesélni, miért nem hívjuk a barátainkat kerti partira, miért szégyelljük magunkat – a szomszéd miatt, kedves húgom.
Ölel nôvéred:
Ágnes
A TARTALOMBÓL:
Lakatos Mihály magántörténetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. oldal
Hirdetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. oldal
Orvosi rendelési idôpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. oldal
Nagy Könyv játék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. oldal
(Az Algyôi Hírmondó legfrissebb száma elérhetô az interneten is, olvasható
a község honlapján, melynek címe: www. algyo.hu)
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Idvezlégy
Bódog Szent István király
Idvezlégy Bódog Szent István királ,
Te népednek reménsége !
Idvezlégy mi megtérésönknek
Bizon doktora és apostola!
Idvezlégy minden szentségnek
És igazságnak tiköre !
Temiattad hittönk Krisztus Jézusban,
Temiattad idvözölönk es Krisztusban
Kérünk, imádj ez te népedért,
Imádj egyházi szolgálókért es,
Hogy egy ellenség se legyen
Ragadozó ez te néped között.

Alkotói Díj
a Móra Ferenc Népszínháznak
A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése – a
két, algyôi illetôségû megyei
önkormányzati képviselô, vagyis dr. Gonda András és dr.
Piri József közös javaslatára –
a Móra Ferenc Népszínházat
közösségi Alkotói Díjban részesítette.
A díj a térség legmagasabb
elismeréseként azoknak adományozható, akiknek tevékenysége a megyéhez kötôdô-

en kiemelkedô jelentôségû és
hozzájárul a megye jó hírnevéhez. Az Alkotói Díj érembôl, oklevélbôl és pénzjutalomból áll, amit a megyei
közgyûlés elnöke ad át augusztus 20-án az Szent István
napi ópusztaszeri ünnepségen. Az algyôi Móra Ferenc
Népszínház társulatának az
elismeréshez szívbôl gratulálunk, szereplésükhöz további
sikereket kívánunk!

A kenyér és bor ünnepe
Algyôn
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén 10 órától a faluház szabadtéri parkjában kirakodóvásár, magyar pékáruk
és borok bemutatójára várunk minden kedves érdeklôdôt! 16
órától népzenei programok, elôadások; 18:30 órakor az ünnepi kenyér- és borszentelése lesz, majd 19 órától Szent István-napi élô világzene koncert a Hajnal együttessel (Budapest), majd tûzijáték!
Az egyéb meglepetésekrôl tájékozódjon a helyszínen!

2

Múltidézô

2005. augusztusi Hírmondó

Lakatos Mihály magántörténetei (2. rész)
1944–1945
1945 február 20.
A zászlóaljparancsnokság: Nymindegabban. A zászlóaljparancsnok közölte,
hogy visszahelyeznek a századhoz. Nem
volt már hírvivôre szükség, minden háznál
ott a telefon. Egyszerûbb és sokkal gyorsabb a hírközlés. A kimenômet bevonták.
Az irodákban lévôktôl elköszöntem, a
zászlóaljparancsnok kezet fogott velem, és
további jó szerencsét kívánt. Elindultam
Hennenstrand irányába. Nem volt nehéz
megtalálni. A századparancsnoknál, Csíkos András tartalékos fôhadnagynál jelentkeztem. Ô Magyaróvárra való, 45 év körüli férfi, aki civilben adóellenôr volt. A században mindenki tisztelte a jóindulatáért.
A fôhadnagy közölte velem, hol találom a szakaszt, kikkel azelôtt is együtt
voltam. A szakaszban valamennyien
Csongrád megyébe valók voltunk, a parancsnok, Békési Béla hadnagy szegedi
volt, civilben tanító. Ô szedett össze a
zászlóaljból, hogy együtt legyünk. Bízunk
benne, mert tapasztalata van, megjárta az
orosz frontot.
Találkoztam azzal a Ricz Lajossal, aki
Alsónemesapátiban is érdeklôdött titkos
dolgokról. Itt már német-magyar tolmács
volt, és róla vélt véleményem valóra vált.
Találkozásunkkor közölte velem, hogy ha
az elsô találkozásunk óta az ô gondolatai
szerint együttmûködtem volna vele, számomra sokkal jobb körülményeket tudott
volna biztosítani.
1945. április 15.
A német módra történt kiképzés (átképzés) után a szakaszunk a Rinkkingöbölben, egy kis szállodában kapott szállást, és váltva megkezdte a tengerparton a
megfigyelô szolgálatot, valamint járôrözést folytatott a támpontok között.
1945. április 22.
Négyen voltunk egy kis szobában, két
szegvári és két algyôi. H. Mihály (szegvári) és B. József (algyôi) áthelyezést kapott
az utász szakaszhoz. Az ügyeletest értesítették, hogy reggel 5 órakor ébresszék
ôket. Az ügyeletes nem találta ôket a szobában. Farsang Feri és én tudtuk, hogy hol
vannak, csak nem vettünk róla tudomást.
Az ügyeletes jelentett, hogy nincsenek a
szobájukban. A parancsnok azonnal riadót
rendelt el. A szállás környékét átkutattuk.
De nem találtuk meg ôket, így a riadót lefújták. Éjjel elmentek a raktárba, hogy
élelmet szerezzenek. Bemenni sikerült, kijönni viszont csak soká tudtak, mert az ôr
egyáltalán nem hagyta el a helyét. Váltás
után a másik félre ment a kisebb dolgát
végezni, eközben sikerült kisurranniuk, és
6 óra tájt értek vissza. Az ügyeletes látta,
hogy valahonnan elôkerültek és jelentette,
hogy megvannak. A parancsnok elrendelte

a fogdát a részükre. A fogda a pincében
volt, elôttünk a németek csinálták.
1945. április 24.
Sz. István (Algyô) napos, én ügyeletes
voltam. A fogdából a WC-re is fegyverrel
kellett ôket kísérni a naposnak és az ügyeletesnek. A fogdába a konyhán át kellett
menni és nem is akarta egyikünk se észrevenni, hogy egy nagy karalábét becsempésztek a fogdába. Hudacsek ôrmester ellenôrzést tartott és a héját megtalálta a
szalmazsákban. Kérdôre fogta ôket, mikor
és hogy került oda. El kellett mondaniuk
és jegyzôkönyvet vett fel az egész folyamatról, így belekeveredtünk – István és
én is.
1945. április 25.
Következett a méltó (?), méltatlan (?)
büntetés. Hudacsek ôrmester irányításával
a fogdás H. Mihálynak és B. Józsefnek 22 óra kikötést, Sz. Istvánnak és nekem 1-1
óra gúzsbakötést szabott ki büntetésként.
A gúzsbakötést tûrhetôen viseltük, mivel
vékony termetûek voltunk. Csak a kezünk
és a lábunk zsibbadt el, úgyhogy segítséggel tudtunk felállni. H. Mihály és B. József a kikötést nagyon nehezen viselte el;
a szállásunkra 2-2 személy úgy vitte fel és
lefektette ôket. A kezük csaknem érzéketlen lett, 2 napig etettük-itattuk ôket. Utána
lassan javult az állapotuk. Három hónap
kellett hozzá, hogy teljesen rendbe jöjjenek a végtagjaik. Az április 25-én történteket a századnak is végig kellett néznie, kivéve, akik szolgálatban voltak.
1945. december 5.
Nyugat-Németország, fogolytábor.
Bokholtban voltunk. Mindenkinek 4 pokróca volt: egy a lepedô helyett, három pedig takarózni, mert a fûtés nagyon hiányosnak bizonyult. A város romokban hevert, csak a peremkerületekben voltak ép
lakóházak, a tábortól nem messze. Kimenôt is kaptunk, voltak, akik ezt üzletelésre
használták fel. Ezt tette Fehér Mihály cigány származású fiú is. A négy pokrócból
hármat eladott. Sokszor fázott éjjel, és kö-

nyörgött, hogy egyet-egyet adjunk neki.
Dávid Mihály (soltvadkerti) és én megsajnáltuk, és adtunk neki. Vesztünkre, mivel
este az angolok ellenôrzést tartottak és nekünk hiányzott 1-1 a négybôl. Kérdôre
fogtak, hogy hol van. Elmondtuk, hogy kinél van, a cigány pedig letagadta, hogy ô
kérte el, mert fázott. Erre másnap mind a
hárman kaptunk egy felszólítást, hogy jelentkezzünk a fogdavezetônél. Ott jegyzôkönyvezték a történteket. Vissza se engedtek, ott kellett maradni az ügy kivizsgálásáig, amely 21 napig tartott. December
28-a volt a tárgyalásunk napja. Meglepôdve láttuk, hogy angol hadbíróság elôtt állunk. A tárgyalásra a szállásunkról négy
személyt beidéztek, mint tanúkat. Tanúvallomásuk megfelelt a valóságnak. Engem és Dávid Mihályt felmentettek a vád
alól, Fehér Mihályt hat hónap elzárásra
ítélték. Ezt az ítéletet a zászlóalj hazaszállítása után kellett megkezdeni. Ezt Fehér
Mihály aláírásával elfogadta. A fogdában
annyival volt rosszabb, hogy nem lehetett
kimenni a városba.
A tábor területén szabadon, bármelyik
barakkba elmehettünk beszélgetni, csak be
kellett jelenteni, hogy hányas barakkban
leszünk és meddig. Az ígért idôre pontosan vissza kellett menni. A tisztálkodási
lehetôség is nagyon megfelelô volt számunkra.
1946. február 22.
Bokholtból a zászlóaljt átszállították
Eselheidebe, egy gyûjtô fogolytáborba,
onnan szállítottak haza 1946. szeptember
6-án. (Eredetileg augusztus 30-án, délután
14 órakor mentünk volna.) Mikor hazaszállításhoz felsorakoztunk, közölték Fehér Mihállyal, hogy a hátralévô büntetése
letöltése után mehet majd haza. A történtektôl függetlenül valamennyien szomorúan gondoltunk rá, mennyire fájdalmas számára a visszamaradás. A zászlóaljparancsnok felvilágosította, kérje a büntetés alóli
felmentését.
(Vége)

Katonasors
Az élôk kötelessége az emlékezés… sorozatunkkal tisztelgünk a háborúban
elesett katonák és civilek emléke elôtt. Ám számos algyôi túlélte a világégést, s
bár sohase feledheti a történelmet és a személyes sorsát is formáló háborús
napokat, élni és boldogulni igyekezett, igyekszik. Katonasors címû
cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az Algyôi Hírmondóban a háborút
megélt és túlélt algyôieket! Az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége keresi azokat az
algyôieket, akik mesélnének világháborús emlékeikrôl, élettörténetükrôl!
Jelentkezni a Hírmondó szerkesztôségében, vagyis az algyôi könyvtárban
(Kastélykert utca 63.), vagy annak 62⁄517-170 telefonszámán lehet.
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk

Féléves pillanatfelvétel a községrôl
Algyô Nagyközség Önkormányzati
Képvislô-testülete július 28-án ülésezett
– dr. Piri József polgármester vezetésével. A kötelezô és az önként vállalt önkormányzati feladatok egyaránt a lakosság érdekeit szolgálják. Az önkormányzati intézmények, így a nagyközség egészének költségvetése elsô féléves teljesítését tekintette át a képviselô-testület.
Megállapították: a közvilágítás kiadása
55, a útfenntartás 44, a felszíni vízelvezetés 31, a településtisztasági feladatok
teljesítése 74 százalékos teljesítést mutat.
Az elmúlt évek egészségügyi, statisztikai felmérésén
alapuló egészségtervvel is
foglalkoztak legutóbbi ülésükön a képviselôk. E dokumentum súlyát érzékelteti, hogy az
a szociális és egészségügyi
pályázatokon való részétel feltétele.
Algyô település-egyészségügye kiváló, ha arra gondolunk,
hogy 95 százalékban csatornázott település, területén szelektív hulladékgyûjtô udvar mûködik. Ugyanakkor aggasztó,
hogy a lakosok nem a Tisza folyón üzemeltetett szabadstrandon fürödnek, illetve hogy a
strandon nincs tusoló és ivóvíz.

A képviselôk szerint az intézmények finanszírozásának rendszerét át kell tekinteni. A fejlesztések teljesülése 12, a felhalmozódási kiadásoké 24 százalékos
felhasználású, vagyis e munkák nagyobb
része áthúzódik a második félévre.
A bomló konyhai és étkezési hulladék
megsemmisítésére májusban az intézményeknek konyhamalac beszerzését határozta el az önkormányzat. Ám ez a megoldás – a Vízmû Rt. véleménye szerint –
nem kívánatos mértékben terheli szerves
anyagokkal a csatornahálózatot. Ezért a

havonta az óvodában keletkezô 300 liter,
az iskolában képzôdô 230, az Egyesített
Szociális Intézményben termelôdô 20 liter étkezési hulladékot mégis inkább el
kellene szállítani. A szolgáltatók ajánlatait hasonlították össze a képviselôk.
A nagyobb és a kisebb súlyú témakörök tárgyalása mellett szó esett a lovaspálya megvalósíthatósági tanulmányáról
is. Terítékre került az óvoda és az általános iskola múlt nevelési évben végzett
mukáját összegzô beszámoló ugyanúgy,
mint a település egészségterve.

Egészségkép Algyôrôl
A fiatalok szempontjából
fejlesztendô hiányoságnak
mondható, hogy a községben
nincs megoldva a bölcsôdés
korú gyerekek ellátása, az ovisoknak pedig nincs tornatermük.
A nyilvántartás szerint
Algyôn 13, a Mol Rt. ipartelepén 18 munkaegészségügyi
egység szerepel, többségükben
20 alatti a foglalkoztatott létszám. A múlt évben 6 féle fertôzô betegséget találtak az orvosok 76 esetben. E bakteriális
fertôzések oka: az otthoni étel-

Képviselôi fogadóórák
Augusztusban nem tartanak a képviselôk fogadóórát. A legközelebbi
fogadóóra szeptember 7-én lesz a
polgármesteri hivatalban 14-17 óra
között, Herczeg József és Süli Zakar
Mariann várja választóit.
A polgármester, dr. Piri József
szeptember 7-én 14-17 óra között.

Szeptemberi bérletek
augusztusban
Az iskolakezdéshez igazodva, a
szeptemberi havi bérletek árusításának idôpontja: augusztus 29., szeptember 2. és szeptember 5., naponta
9-17 óra között. Helye: a polgármesteri hivatal. A szeptember hónapra
vásárolt diákbérletek augusztus 27tôl érvényesek.

készítés és tárolás hiányosságai.
Az egészségügyi ellátás jó,
Algyôn 3 felnôtt háziorvos,
fogorvosi körzet, védônôi szolgálat és házi gyermekorvos
mûködik. A betegségek közül a
három leggyakoribb – a férfiak
között: a keringésszervi, a hormonális és anyagcsere bántalmak, a mozgásszervi betegség;
míg a nôk körében: a keringésszervi, a mozgásszervi, illetve
a hormonális és anyagcserés
bajok. A kimutatásokban egy
beteg több kategóriában is sze-

repel, de tavaly 1509 férfi és
2044 nô adatai kerültek összefüggésbe valami kóros esettel.
Az egészségterv hosszú távú
célja: a lakosságban tudatosítani, hogy az egészség érték,
aminek megtartása valamenynyiünk kötelessége. Az egészséges életmód modell elemei:
egészséges táplálkozás, tartózkodás a dohányzástól, mérsékelt alkoholfogyasztás, rendszeres testmozgás, a megelôzés
szerepe az egészségügyi ellátásban, az egészséges és tiszta
környezet. Az önkormányzati
képviselôk elfogadták a települési egészégtervet.

Lovaspálya épülhetne Algyôn
A nagyközség turisztikai lehetôségeirôl is
tárgyaltak legutóbbi ülésükön a képviselôk.
Már elkészült a nagyközség idegenforgalmi
koncepciója, valamint az annak alapjául
szolgáló idegenforgalmi fejlesztési program.
Az önkormányzatnak azt kellene eldöntenie,
hogy az épülô termálfürdôhöz kapcsolódóan
(mely gyógyászati célokat is szolgálhat), illetve a szabadidôközpont szakszerû kihasználásával hogyan foglalkozik.
Algyô – a falu adottságaiból fakadóan –
szinte egész évben kínálhatja a látogatóknak
az aktív turizmus különféle módozatait. Így
például a természetjárást és megfigyelést, a
kerékpározást, a tereplovaglást, a sétakocsikázást, az ugró és fogathasználatot. Ezt kiegészíthetnék az olyan szezonális programok, mint a vizi turizmus, a horgászat, a vadászat, a különbözô sporttevékenységek, a
kulturális programok, a lovastáborok, az ugrató és fogatversenyek.
Ehhez kapcsolódóan – az elmúlt években
sikeresen megszervezett lovasnapok tapasz-

talataira támaszkodva, valamint helyi vállalkozók részérôl megfogalmazott továbblépési
irányok elemzésével – az Algyôi Gazdakör
elnöke, dr. Gubacsi Ede és a Lovasklub elnöke, Papp József egy lovaspálya lehetséges kialakításának tervét tárta a képviselô-testület
elé. Véleményük szerint az algyôi lovasélet a
térség meghatározó vonzerejévé válhat, összhangban a már elkezdett fejlesztési programokkal. A Téglás utca végén, a szabadidôközponttal átellenben elterülô, jelenleg gondozatlan, több mint 9 ezer négyzetméternyi
gyepen lehetne létrehozni egy lovaspályát. A
javaslattevôk a 14 millió forintra becsült
költségek felét pályázati forrásból is elôteremthetônek vélik, a megvalósításhoz minden segítséget, önkéntes munkát is fölajánlanak. A lovaspályán területi és országos
lovasprogramokat (például fogathajtással, sétakocsikázással, a megszervezendô lovasíjász
klub bemutatóival összekötve), illetve rendszeres országos kirakodóvásárt lehetne tartani.
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Oktatás

2005. augusztusi Hírmondó

Új helyen az ingyenes sporttábor

Takarítási szünet

Az augusztus 1-jétôl 5-ig óvodásoknak, augusztus
8-tól 12-ig iskolásoknak meghirdetett sporttábor helye változott: a Sportközpontba várják a mozgást
kedvelô gyermekeket délelôtti foglalkozásokra 8-12
óra között. A sport foglalkozásokat szakemberek
felügyelik és irányítják. A sporttevékenységeken a
részvétel ingyenes. Jelentkezni még lehet az intézmények gazdasági irodájában.

Idén nyáron az algyôi óvodában a nyári takarítási szünet idôszaka: az augusztus 1-31. közötti 4 hét. Az intézmény vezetôi és dolgozói kérik
a szülôket, hogy ezen idôszak alatt a gyerekek
felügyeletérôl szíveskedjenek gondoskodni!
Akinek viszont gondot jelent gyermeke elhelyezése, írásban jelezze igényét az óvodavezetônél,
hogy közös megoldás születhessen!

Iskolai
határidô napló

Hogy indul
a 2005/2006-os nevelési év?

Augusztus 24. 11.00 óra: Konzultáció (javítóvizsgára), Fehér iskola.
Augusztus 29. 8.00 óra: Javítóvizsga, Fehér iskola.

Az óvodában idén augusztus utolsó napjaiban kezdôdik az
új, a 2005-2006. nevelési év.
Augusztus 30-án (kedden) 17 órakor az új gyermekek
szüleinek szülôi értekezletet tartanak.
Augusztus 31-én (szerdán) délelôtt 10-12 óra között játszódélelôttre várják az új óvodásokat.
Augusztus 31-én (szerdán) 7-17 óra között lehet befizetni
az óvodai térítési díjat.
Az óvodai foglalkozások kezdésének napja: szeptember 1.
(csütörtök).

Augusztus 24-25. 7-17 óra: Ebédfizetés szeptember hónapra, Fehér iskola.
Augusztus 24-tôl, munkanapokon 8.00 – 12.00 óra: Nyári
ügyelet az iskolában – ügyintézés.
Szeptember 1-jén 8 órakor: Tanévnyitó ünnepség a Fehér
Iskolában (Algyô, Kastélykert u. 59.). Az elsô osztályosok évnyitó elôtt fél órával gyülekeznek az óvodában, és együtt mennek át az iskolába. Elsô tanítási nap.

Kajakos sikerek
Békés megyében versenyeztek az algyôi sportolók.
A szentandrási emlékversenyen
2 ezer méteren Fekete Fanni II. helyezést,
4 ezer méteren Kopasz Máté IV. helyezést,
500 méteren Jani Lilla III. helyezést, Jani Zoltán III. helyezést, Bakos Máté V. helyezést, Kovács Roland VI. helyezést ért
el.
Szarvason a Kôrös Kupa versenyen elért eredmények: 2 ezer
méteres távon Fekete Fanni III. helyen, 4 ezer méteres távon
Kopasz Máté V. helyen, 500 méteren Jani Lilla I. helyen, Molnár József I. helyen, Varga Zoltán II. helyen, Jani Attila V. helyen, Nagy Némedi Levente VI. helyen, Kovács Roland VII. helyen, Jani Zoltán VIII. helyen ért célba.
A Szolnokon megrendezett Masters Magyar Bajnokságról 5
bajnoki aranyéremmel, 1 ezüst és 1 bronz éremmel érkezett haza a felnôtt versenyzô Demeter Irén, Kopasz Péter.
A 4 versenyév alatt megszerzett bajnoki aranyérmek száma
így 23-ra nôtt.
A gyermeksportolók következô nagy versenye: az országos
bajnokság.
A felnôttek következô versenye az Európa Bajnokság.
Kopasz Péter

Térítési díj az oviban
Az óvodai térítási díjat augusztus 31-én (szerdán) lehet befizetni.

Nagyító alatt az óvoda és az iskola
A mögöttünk lévô nevelési év tapasztalatainak összegzésére kérte az algyôi óvodát és iskolát az önkormányzati képviselô-testület.
A kisgyerekek alapkészségének – így például a szociális érettség, a kommunikáció, a szokásrend – fejlesztése az óvoda feladata.
Ezt az algyôi intézményben a Montessori alapelveket alkalmazva
végzik a szakemberek. A gyerekek egyéni képességeire épített fejlesztési terv alapján dokumentálják a fejlôdést. A gyakorlati tapasztalatokból, a csoportnapló feljegyzéseibôl, a fejlôdési naplók tényadataiból kapható kép a gyermek egyéni teljesítményérôl. Az elmúlt években 15-20 százalékkal emelkedett az olvasás, írás, nyelvi,
valamint figyelemzavar az iskolások körében. Növekszik azon gyerekek száma, akik a matematika képességek gyenge szintje miatt
küzdenek nehézségekkel. Az óvodapedagógusok 39 algyôi gyermek szûrôvizsgálatát javasolták, közülük 22 gyerek vett részt fejlesztô foglalkozásokon. Az elmúlt évben öt alkalommal gyermekvédelmi céllal jártak családlátogatáson a szakemberek. E munkát
az óvodában két gyermekvédelmi felelôs koordinálja.
A múlt tanév kiemelkedô iskolai eseménye, hogy az algyôi intézmény elnyerte az ökoiskola címet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán. Új és nagy feladat volt a szöveges
értékelés bevezetése az elsô osztályban. Fejlesztô pedagógiai foglalkozáson, heti 24 órában, 30 tanuló vett részt. Logopédiai foglalkozásokat 18 alsós diákkal heti 5 órában 17 alkalommal végzett
egy logopédus-gyógypedagógus. Az 1.a, a 2.a és a 3.a osztályokban heti öt órában tartottak testnevelést. Tanórai keretek között a
gyerekek túráznak, kerékpároznak is; azt követôen pedig úszást és
labdarúgást is oktatnak az algyôi iskolásoknak. A tanórák után a diákok térítésmentesen vehettek részt számítsátechnika, természetbarát, angol, vállalkozási ismeretek (JAM), kézmûves, hagyományôrzô szakkör, énnekkar foglalkozáson. A szaktárgyi és sportversenyeken számos siker született, melyekrôl az Algyôi Hírmondó rendszeresen beszámolt.
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Fûben, fában orvosság
Ha igyekszünk beilleszkedni környezetünkbe, magunkévá tesszük törvényeit, figyelünk hatásaira, önmagunkra, elfogadjuk azt, hogy a természet, a nagy egész része vagyunk, akkor az küzd értünk, óv és
védelmez.
Mostani összeállításunkban néhány
nyári gyümölcs gyógyító szerepérôl szólunk.
A görögdinnye az egyik legkedveltebb
táplálékunk nyáron. Az idény rövid, de ez idô
alatt részesülünk ennek a zöldség-gyümölcsnek minden kellemes adományából. Amilyen
jó a dinnye, olyan jót tesz a testünkkel. A görögdinnye az a táplálék, amelynek több mint
kilencven százaléka víz. Gyógyhatását ennek
köszönhetjük, mert ahhoz képest, hogy ennyi
vizet tartalmaz, azt hihetjük, hogy csak átfut
a beleinken és kiürülünk. Így is van, de nem
nyomtalanul fut át rajtunk e táplálék. Mert
minden, ami nem odavaló, távozik a vérünkbôl: a savtartalom éppúgy, mint a beleinkbôl
a nem oda való anyag, de legnagyobb tisztító
akciót a vesénkben végez a görögdinnye.
A felsô légzôszervi problémák is enyhíthetôk vele, hiszen a görögdinnyében megvannak azok az ásványok és a vitaminok, melyek
csillapítják az ingereket. Az A vitamin a nyálkahártyákra hat enyhítôleg, valamint gyógyítja a gyulladást.
Elôsegíti, hogy a vér sav-lúg egyensúlya
visszatérjen.
Ha meghûléses, vagy reumatikus lázzal állunk szemben, a görögdinnye kálium és más
ásványtartalma megtisztítja a vért, az A vitamin pedig meggyógyítja a gyulladásos betegséget, ami a csuklónkban vagy a test bármely
más pontján van.
Emésztési panaszok esetén is segíthet a
görögdinnye. A panaszok általában akkor jelentkeznek, amikor nehezen emészthetô étellel tömjük meg magunkat. A görögdinnye
víztartalmával olyan nagy teret foglal el,
hogy hamarosan telítettnek érezzük magunkat. De ugyanolyan hamar át is esünk a telítettség érzésén, mert a víz keresztül megy rajtunk, s a gyomor visszakapja eredeti rugalmasságát. Mûködésével pozitívan befolyásolja az emésztés további szakaszait, így serkenti a belek ürülését is.
A szervezet ilyen teljes átmosásával megszabadulunk nagyobb szervi panaszainktól is,
mint például a májpanasz, vagy a vesék mûködésének csökkenése. A vér kitisztulásával
a máj is lélegzethez jut, de a májnak kitûnô
gyógyszere a dinnyében található „A” vitamin is.
A görögdinnyében minden megvan, amire
a nyári hôségben szükségünk van. Még elegendô só is, ami pótolja az izzadsággal elveszített ásványt. Van benne jócskán vas, kalcium, magnézium, A és C-vitamin.
Görögdinnye mag
A görögdinnye magja is felhasználható
gyógyítási célokra. Az eddigi tapasztalatok
szerint két fajta betegségben is hozhat enyhü-

lést. A vesekárosodásban szenvedô betegek
reménykedhetnek, valamint a cukorbajosok is
meggyógyulhatnak. Mint tudjuk, a vese munkájának hanyatlása harminc-negyven éves
korban kezdôdik, és halálunkig tart. Ez a folyamat odafigyeléssel lassítható, illetve fokozott javulás is várható.
Vesebajra:
Fél liter vízben lassú forralással fôzzünk
meg 2 kanál görögdinnye magot tizenöt percig! Naponta fogyasszunk három csészével
ebbôl a teából a fô étkezések között.
Cukorbajra:
Két liter vízbe tegyünk 4-5 evôkanál görögdinnyemagot, és fôzzük úgy háromnegyed
órán át! A vizet folyamatosan pótoljuk annyira, hogy a napi folyadék szükségletünket kielégítse. Naponta hat-nyolc pohárral fogyaszszunk ebbôl a teából.
Sárgadinnye
Tápértékét a következô anyagok határozzák meg: kalcium, foszfor, vas, nátrium, kálium, mangán, magnézium, réz cink, kobalt és
króm, A vitamin, niacin, riboflavin, thiamin,
folic sav és C vitamin. A sárgadinnye kitûnô
gyógyszer mindenféle lázas és gyulladásos
betegségre, különösen a vékony és vastagbélgyulladásra. Gyomorgörcsök, bélgörcsök
esetén nagyon jót tesz egy pohár, lassan elfogyasztott sárgadinnye-lé. Feloldja a feszültséget az idegekben és a belekben. A bôrbetegségek és kiütések általában gyulladásos elváltozások következménye a bôrön. Sárgadinnye
fogyasztásával hozzájárulunk ahhoz, hogy
ezek a kellemetlen tünetek elmúljanak. Ha
pedig huzamosabb ideig fogyasztjuk, e táplálékkal az okok megszüntetéséért is teszünk.
A menstruáció rendellenességei esetén is
sikeresen alkalmazhatjuk, fôleg akkor, ha E
vitaminnal vagy búzacsira olajjal fogyasztjuk.
Ezek elôsegítik az A vitamin felszívódását.
Sárgadinnye-lé elkészítése:
Válasszunk jó érett dinnyét! Tegyük gyümölcscentrifugába, keverjünk bele egy kávéskanál búzacsíra olajat és E vitamint, hogy
biztosabb legyen a felszívódás. Ha üdítô italt
akarunk készíteni, keverhetjük más gyümölccsel, ízlés szerint.
Dinnyefagylalt:
Egy kis sárgadinnye, 25 dkg cukor, víz, 1
narancs leve, fél citrom leve, 1 tojásfehérje, 2
evôkanál cukor. Az érett dinnyét meghámozzuk, kimagozzuk és kis darabokra vágjuk.
Kevés vízben puhára fôzzük és átnyomjuk.
Fél liter gyümölcsléhez 25 deka cukrot, fél liter vizet, a citruszok levét adva addig keverjük, míg a cukor fel nem oldódik. A tojásfehérjébôl kis cukorral kemény habot készítünk
és a léhez keverjük. A masszát jégkockatartóba tesszük és lefagyasztjuk.
Sárgabarack
Hihetetlenül gazdag A vitaminban, az A
provitaminjában a béta karotinban. Van benne még kálium, kalcium foszfor, továbbá C
vitamin és kén, aminek édeskés, savanyú ízét

köszönheti. A sárgabarack nagyon értékes
gyümölcsünk. A sárgabarack magot az íze
határozza meg, úgy használhatjuk étkezésre,
mint más magot, ha nem keserû. Mandula helyett is adhatjuk.
A kajsziban levô A vitamin elôsegíti a
rossz látás javítását. A látás csökkenését általában a korral járó tünetnek tartják, azonban
ha a test megkapja a megfelelô mennyiségû
anyagokat, késnek az öregkor jelei. A látás
zavarai többfélék lehetnek, de megjelenésüket vitaminhiány okozza. Ha folyamatosan
pótoljuk az A vitamint, várhatóan javulás áll
be.
A kísérletek bebizonyították, hogy aki
olyan táplálékot fogyaszt, amelyben sok a
kén, bizonyos, hogy nem kapja meg a rákbetegséget. A kajszinak nagyon magas a kéntartalma, ami rendkívül hatékony a rákos megbetegedések megelôzésében és gyógyításában. Hatékonyságát fokozza béta karotin tartalma, ami az A vitamin elôvitaminja.
Az A vitamin és kén hatás oly módon segíti elô a máj tisztítását, hogy föloldja a lerakódásokat a szervezetben, amelyek különbözô
mérgek, dohányzás, másodlagos dohányzás,
vagy elektromágneses kisugárzás következtében jöttek létre. Ha a feloldás nem történik
meg, rákos sejtek keletkezhetnek. A kajszibarack nagyon jótékony hatással van a bôrre, a
haj növekedésére és a köröm állapotára. De
tartalmaz más olyan anyagokat, vitaminokat,
ásványokat, aminosavakat, enzimeket, amelyek a bôrt simává és fiatalossá teszik. A kén
megtalálható szervezetünk minden sejtjében,
de többszörösen a hajban és a körömben. Ha
valami okból kifolyólag nem jut szervezetünk elegendô kénhez, a haj elvékonyodik, a
köröm törékennyé válik. A haj és köröm ápolására belsôleg használjuk, kajszit léként,
esetleg más gyümölcs társaságában.
Nemcsak a pattanásokra hat, de kitûnô
arcápoló szer:
Lemezvágóban pépesítsünk két barackot,
annyi vizet adjunk csak hozzá, hogy rendesen
dolgozhasson a gép. Adjunk hozzá egy fél
banánt és pépesítsük tovább. Ebbôl tegyünk
pakolást az arcunkra és a kézfejre. Ha vastagabban tesszük, fél óra múlva szedjük le a
nagyobb darabokat, hogy a maradék megszáradhasson, és emulzió réteget alkothasson.
Ha megszáradt, még hagyjuk rajta egy ideig,
hogy pihenjen az összehúzott bôr. Természetesen ez idô alatt nem ehetünk, és nem beszélhetünk. Majd gyengéden húzzuk le a réteget, nagy darabokban lejön. Óvatosan, langyos mosdóruhával, vagy gézzel törüljük le a
maradékot. Csodálatosan kivasalja az arcot és
a hangulatot.
Sárgabarack bomba (fagylalt):
25 dkg magozott sárgabarackhús, 17 dkg
cukor, 2 pohár tejszín. Az érett gyümölcsöt a
cukorral kis láng felett felmelegítjük, áttörjük
és ha kihûlt, elkeverjük a kemény habbá vert
tejszínnel. Bombaformába tesszük és a fagyasztóládában gyakori rázás és keverés mellett megfagyasztjuk.
(Forrás: Internet)
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Hirdetés

Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig
Pénteken: 8–14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0–24 óráig
Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési
szolgáltatással!

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyôi temetôben :
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve köszönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Újszerû 4 éves Zanussi

Burgonya „Kleopátra”

120 l-es háztartási hûtô

nagybani áron: 40,-Ft⁄kg.

és 300 l-es fagyasztóláda

Fûszerpaprika örlemény

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.
(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992,
06-30⁄488-6543

eladó.
Irányár:
22 és 33 ezer forint

(csumázott)
1600,-Ft⁄kg

2005. augusztusi Hírmondó
Bálázás
széna, szalma,
lucerna
(nagy körbálás)
és
mindenféle

mezôgazdasági
bérmunkát

Festék, vegyi bolt nyílt
a Téglás u. 58. alatt.
Itt sárgaújság is kapható.
Nyitva tartás:
hétfô: 7.30-tól 12-ig,
Keddtôl péntekig:
7.30-tól 16.30-ig,
Szombat:
8.00-tól 12-ig.

vállalunk egész évben
Te.: 06-20-59-18848

Szeretettel
várok mindenkit!
Gálné Edit

Megnyitottunk!
A Kukori baromfibolt sok szeretettel várja vásárlóit.
Helye: Téglás u. – Búvár u. sarok.
Nyitva tartás:
Keddtôl péntekig 7-tôl 12-ig és 14-tôl 17-ig,
Szombaton 7-tôl 12-ig, vasárnap 7-tôl 10-ig.

eladó.
Kínálatunkból:

házi csirke, házi tyúk, kakas, pulyka, kacsa, liba.
Érdeklôdni:

Boldizsár István

06-30⁄455-6613,

Kastélykert u. 169.

06-30⁄374-7212

Tel.:06⁄20⁄59-18848

TELJESKÖRÛ
SZEMÉSZETI
VIZSGÁLAT
Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)
SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA

Információ és rendelés az alábbi telefonszámokon:
06⁄30-981-3100, 06⁄20-522-2070,006⁄20-554-6010
Nagy tétel esetén árengedményt adunk.

3S Computer
6721 Szeged, Teleki u. 9.
Tel.: 62⁄426-277
www.3s.hu
Akcióink:
Notebookok 133.000 Ft-tól
Sulinetes számítógépek 76.000 Ft-tól
17” LCD Monitorok 61.800 Ft-tól
Abas Integrált Vállalatirányítási
ERP Rendszer
UTP-, optikai-, rádió frekvenciás hálózatok
tervezése, építése
Számítógép-nyomtató szerviz

Szeged, Tisza L. krt. 75.

Áraink az áfát nem tartalmazzák

Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642

Várjuk kedves vásárlóinkat 8-16 óráig!
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Köntös Imre, az algyôi „oroszlános cukrász”

A falu kedvencei:
a krémes, a mignon és a túrós lepény
„Legyél te cukrász!” – mondták
gyerekkoromban, mert nem tudtam,
mi az elég, ha édesanyám süteményérôl volt szó. Ezzel a történettel indokolja pályaválasztását Köntös Imre,
aki vásárhelyi létére lett az algyôiek
máig megbecsült cukrásza. De nem
csak utánozhatatlan édességeivel, hanem az otthonában, majd a falu határában tartott oroszlánjaival is beírta
magát a község történetébe.
– A cukrász szakmát párhuzamosan
tanultam a közgazdaságtannal – a vendéglátó-ipari vállalt igazgató-helyettesének biztatására, aki a nagymamám házában lakott. A baj ott kezdôdött, hogy a
szakmunkásképzônek és a közgazdasági
technikumnak ugyanaz a férfi volt az
igazgatója, aki egy féléven át mondogatta: „Mester, nem megy ez a kettô
együtt!”, aztán be is bizonyította, mert
ugyanarra a napra tette a kétféle iskola
vizsgáit, így aztán a közgazdaságtant abba kellett hagynom – emlékszik hódmezôvásárhelyi diákéveire Köntös Imre. A
tanulóidô Kovács Mihálynál, a neves vásárhelyi cukrász mûhelyében folytatódott, s a tanonc rátermettségét igazolta a
dél-magyarországi versenyen begyûjtött
díj egy babérkoszorús, kinyitott könyvet
formáló tortáért.
– A vásárhelyi Lottó cukrászdát Kovács cukrászmester sógora vezette, s kikért a mûhelybôl, így ott töltöttem három évet. Kevesen voltunk, mindenkinek
mindenhez értenie kellett, a szakma minden csínját-bínját megtanultam. Mikor
visszakerültem a vendéglátó-ipari vállalathoz, lettem – az eredetileg hentes, ott
konyhamészáros – édesapám munkatár-

sa, s havi 800 forintot kerestem. Ez nem
volt a legjobb fizetés, különösen hogy
1966-ban megnôsültem, ezért elfogadtam az algyôi áfész elnökének ajánlatát:
dolgozzak az itteni Kastélykert utcai, az
akkori viszonyokhoz képest modern cukrászdában (a mai Vadász vendéglô helyén) – vázolja a Tisza-parti községbe
kerülése elôtti éveket. Tíz évig dolgozott
az algyôi cukrászdában Köntös Imre, a
korábban gyermekorvos melletti asszisztens felesége pedig vállalta és megtanulta a kiszolgálást. Köntös Imre elvégezte
az üzletvezetôi tanfolyamot, különleges
süteményeivel bôvítette a választékot. A
krémes – az algyôiek örök kedvence –
mellett bevezette például a vaníliás kockát, a piskóta lapok közötti fôzött krémes, csokis tetejû finomságot, vagy éppen a gyümölcsös-tejszínes képviselôfánkot. Nem csoda, hogy a fiatal pár a
korábbi forgalmat megháromszorozta.
Az algyôi Fazekas utcai Köntös-ház elôtti teraszon beszélgetünk. A portán állt az
elsô maszek cukrászda – egy fabódéban,
aztán a fölépült ház földszintjén kapott
helyet Köntös úr mûhelye és cukrászdája. Épp itt tartunk a mesében, mikor az
üzletbôl kilép egy vendég, és meghív
minket egy hûsítô italra.
– A tiszteletet megadják az algyôiek!
– magyarázza a történteket Köntös úr. –
Ezért is szeretek itt lakni, immár 38 éve.
Önálló iparosként is arra törekedtem,
hogy minél többfajta sütemény legyen az
üzletben. Aztán, a rendszerváltozáskor
fölépítettük a 47-es út melletti mûhelyt
és cukrászdát is. Reggeltôl késô estig
dolgoztam minden áldott nap, szabadságra se jutott idô. Nem csoda, hogy két
lányom közül egyik se akarta folytatni

Felhívás
Az ebek összeírása utáni feldogozás során megállapítást nyert, hogy jelentôsen
megnôtt azon ebtulajdonosok száma, akik a kijelölt idôpontban kutyájukkal a
kötelezô eboltáson megjelentek. Nyilvántartásunk szerint azonban még mindig
számos ebtulajdonos nem tett eleget törvényi kötelezettségének!
Felhívok mindenkit, hogy aki ebben az ügyben érintett, úgy tegyen eleget
augusztus 31-ig a kötelezettségnek, mivel ennek hiányában szabálysértési eljárást
fogok lefolytatni mindenkivel szemben, amely 50 ezer forintig terjedô
pézbirságot jelent. Emellett az állategészségügyrôl szóló törvény értelmében az
ebek kártalanítás nélküli kiírtásáról fog az önkormányzat intézkedni.
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

ezt a mesterséget. Sok volt a munka,
négy algyôi fiatal tanulta ki mellettem a
mesterséget. De az 1996-beli agyvérzésemet követôen azt mondta az orvos: ha
élni akarok, napi 4 óránál több munkát
nem engedélyez. Ezzel magyarázza, ma
miért „vendéglátó-ipari egység”-ként adja ki bérbe a háza alatti üzletet, s miért
keresi a fenéken sült túrós lepényérôl és
10-20 féle (például a puncshoz hasonlatos, de zöld színû „erdômester”, vagy a
„bodza”) fôzött fagylaltkülönlegességeirôl Szegeden is híressé lett, 47-es út melletti cukrászat hasznosíthatóságát.
– Mi a titka a finom cukrászsüteménynek? – kérdez vissza. – Az, hogy friss! –
szól az egyszerû válasz. – Nem lehet lenézni a vásárlót, egyhetes süteménnyel itt
nem lehet megmaradni, az algyôiek nincsenek ehhez szokva. Ismerni kell a szokásokat: amikor van pénzük az embereknek (hó elején fizetés körül és huszadika
táján, a nyugdíj kézbesítése után), a sütemény is jobban fogy, én ehhez igazítottam a munkám. De lakodalomra is sütöttem 1 méter magas kupolás tortát, kétszer
elkészítettem a szegedi fogadalmi templomot, visszatérô vendégeim közé sorolhattam a szép rendôri-diplomáciai karriert
befutó Salgó Lászlót ugyanúgy, mint Persányi Lászlót, a fôvárosi állatkert igazgatóját, majd környezetvédelmi minisztert –
sorolja a „leg”-eket. S ezzel elérkezünk a
legfájóbb ponthoz: Köntös Imrének nagyon hiányzik négy oroszlánja!
– A munka végeztével, este 9-kor
mentem az oroszlánokhoz a tanyára és
éjfélig velük voltam – emlékszik Sábára
és a többiekre. A négy cseperedô kölykök a Fazekas utcai házban nevelkedett,
aztán biztonságos ketrecbe került, s az
esti oroszlánordítás közel húsz évig az
algyôi alkonyat tartozékának számított. –
A nagymamám házában kiadó szobában
szálltak meg a cirkuszosok, akik gyerekkoromban gyakran megfordultak Vásárhelyen, s megengedték, hogy szabadon
járjak a ketrecek környékén – ad magyarázatot oroszlánimádatára Köntös úr, aki
Komlós Sándor idomártól tanulta, hogyan kell bánni az állatok királyával. Aztán Szeged városának ajándékozta a nemes vadakat, s most, nyugdíjasként hetente kétszer meglátogatja a vadasparkban. Az „oroszlános cukrász” most egy
pónit és csirkéket tart, a házánál pedig
két kutyát, s – kiváltotta a horgászengedélyt...
P. I.
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Orvosi rendelési idôpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
augusztus 01-05.:
augusztus 08-12.:
augusztus 15-19.:
augusztus 22-26.:
augusztus 29-31.:
szeptember 01-02.:

12.00-16.30 óra között,
08.00-12.30 óra között,
12.00-16.30 óra között,
08.00-12.30 óra között,
12.00-16.30 óra között,
12.00-16.30 óra között.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
Mol-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:
augusztus 01-jétôl 05-ig
augusztus 08-ról 12-ig
augusztus 15-tôl 19-ig
augusztus 22-tôl 26-ig
augusztus 29-tôl 31-ig
szeptember 01-jétôl 02-ig
szeptember 05-tôl 09-ig

12.30-tól 16.30-ig,
07.30-tól 11.30-ig,
12.30-tól 16.30-ig,
07.30-tól 11.30-ig,
12.30-tól 16.30-ig,
12.30-tól 16.30-ig,
07.30-tól 11.30-ig.

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 -30/6381-863
Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül:
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Telefon: 474-374
Hétköznapon:
16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon:
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.
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DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

10-tól 12 óráig,
10-tól 12 óráig,
13-tól 15 óráig,
10-tól 12 óráig,
10-tól 11 óráig.

Csecsemô tanácsadás: péntek: 11–13 óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: Dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1–3., II. rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13 órától 15 óráig,
Algyô, Egészségház utca 42. Telefonszám: 268-038. Az
elôszôr jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.
DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
Telefon: 20/965-09-97
ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
augusztus 01-05 között:
07.30-tól 12.00-ig,
augusztus 08-12 között:
12.30-tól 16.30-ig,
augusztus 15-19 között:
07.30-tól 12.00-ig,
augusztus 22-26 között:
12.30-tól 16.30-ig,
augusztus 29-31 között:
07.30-tól 12.00-ig,
szeptember 01-02 között: 07.30-tól 12.00-ig.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Születés:
Tóth Csillának és Sulyok István
Lászlónak (06. 28-án): Rebeka,
Mészáros Tündének és Vajna Andrásnak (07. 05-én): Norbert nevû
gyermeke született.
Házasság:
Fábián Márta Róza és Mészáros

András (07. 16-án) házasságot kötött.
Haláleset:
Vidács Istvánné született Fekete Julianna (06. 28-án); Bakos János (07.
04-én); Sisa István Lajos (07. 09-én);
özv. Mórahalmi Jánosné születt Csernus Piroska (07. 23-án) elhunyt.
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A Nagy Könyv

Romantika, izgalom, humor – angol módra
A Nagy Könyv hónapok óta
zajló eseménysorozat, találkozunk vele a tévében, újságban, és
így valamennyien részesévé válunk egy mozgalomnak, melynek
központi helyére a könyv került.
Az olvasással olyan élményhez
jutunk, melyhez foghatót csak
néhány kultúrát közvetítô közeg
tud megközelíteni.
Az életem során olyan könyvekkel kerültem kapcsolatba,
melyek befolyásolták gondolkodásomat, átsegítettek rossz napjaimon, beívódtak a lelkembe, finomították érzelmi világomat,
élesítették humoromat. Ezért is
nehéz kiválasztani azt az egyet,
mely a Nagy Könyvet jelenti.
Az én ilyen olvasmányélményem, mely évek óta visszatérô
olvasási kényszerré alakult, Jane
Austen Büszkeség és balítélet címû regényéhez fûzôdik. A jómóMint mindenkinek, nekem
is nagyon sok kedves könyvem van – hiszen az emberélet
minden korszakának megvan a
Nagy Könyve – ezért nagyon
nehéz csak egyet kiválasztani.
Most, a Nagy Könyv játék
kapcsán én két könyvrôl szeretnék szólni. Az egyik amely
mindenképpen meghatározza
olvasója gondolkodásmódját,
életszemléletét, erkölcsét, a
Biblia. A görög eredetû szó
„könyvecskék”-et jelent, bár
terjedelmét tekintve nem illik
rá a kicsinyítô képzô. Ez a
Nagy Könyv évszázadok alatt
sem veszített jelentôségébôl,
igazságosságából.
A másik Nagy Könyvem
Békés Pál „Félôlény” címû
meseregénye, melyet – bár kicsinyke könyvecske – szívesen ajánlok mindenkinek.
Mondanivalója nagyon is aktuális, mai: hiszen „a világ
már nem olyan, mint régen!”
A világot ellepték a szörnyek,
csupán a Kiserdôt nem sikerült még birtokukba venni. S
vajon mi az oka ennek? Az,
hogy ott van Félôlény a
könyvtárával, könyveivel. Természetesen a Félôlénynek régen – amikor a Kiserdôben
még hírét sem hallották a
szörnyeknek – volt tisztességes, becsületes neve. Könyvtárának messze híre járt, s aki
csak áthaladt a tisztáson,

dú, de nem túlságosan gazdag vidéki földbirtokos Mr. Bennet, aki
boldog és pletykás felesége, valamint öt lánya társaságában
unalmasan él mindaddig, amíg a
szomszéd birtokra nem költözik
egy partiképes, kedves és nôtlen
fiatalember Mr. Bringley, aki magával hozta meglehetôsen gôgös
és kellemetlen természetû, arisztokrata családból származó barátját Mr. Darcyt. Mi sem kiszámíthatóbb, mint hogy Bennet legidôsebb lánya, a szelíd természetû Jane beleszeret az új bérlôbe,
legidôsebb húga pedig heves szócsatákba keveredik az elsô látásra ellenszenves és kellemetlen
Mr. Darcyval. Természetesen a
szerelmesek – rajtuk kívül álló
okok miatt – nem lehetnek egymáséi. A civakodók lassan belátják tévedéseiket, és mély vonzalommal viseltetnek egymás iránt.

Ettôl kezdve csak idô kérdése,
mikor és hogyan következik be a
boldog végkifejlet.
Jane Austen Büszkeség és balítélet címû regényét sokan az írónô legjobb mûvének tartják, az
angol regényirodalom klasszikusa, mely az angol vidéki társadalomról fest tanulságos és szórakoztató képet, de már a társadalom problémáiról nem szól,
pusztán az emberi kapcsolatokról.
A regény tulajdonképpen egy
túlélési technikát mutat, mely
szerint Mrs. Bennet legfôbb vágya, hogy férjhez adja öt lányát.
Ehhez a tervhez praktikára van
szüksége, mivel a lány lehet bármilyen szép és okos, kellô hozomány híján bizony kevés kilátása
van a házasságra.
A regényben igazi karakterek
vonulnak fel, akik a cselekmény

„Szörnnyé válni könnyû”
könyvvel kedveskedett neki.
Délutánonként a Félôlény és
barátai a tisztáson teáztak, ropogós, fehér abrosszal letakart
rönk volt az asztaluk, és az
aranyzöld fenyôtûtea illatozott
a hófehér csészékben, s Félôlény (ekkor még nem így hívták) mesélt, mesélt, míg le
nem ment a Nap. Ám lassanként minden megváltozott,
szörnyek tûntek fel itt is, ott
is, és a Kiserdô fölött is. Fürkészték, kurkászták, kukkolták
a Kiserdôt, s lakóit. Kezdetben
Félôlény nem félt tôlük, bizonyos volt benne, hogy a rémeket elôbb-utóbb legyôzik, ahogyan a könyvekben áll. De
nem így történt, a szörnyek
rendíthetetlenül terjeszkedtek,
s Félôlényt hatalmába kerítette
a szorongás, a félelem. Egyre
ritkábban járt teázni, s már
csak elvétve olvasott fel könyveibôl. S ahogy a szörnyek belopakodtak a kiserdôbe, Félôlény bezárta magát odújába a
könyvei közé. De nem olvasott, hanem a komód alá bújt,
és vacogott.
Bár Félôlény halálosan rettegett a szörnyektôl, a szörnyek is rettegtek a könyvekben leírt gondolatoktól – hiszen azokban mindig gyôz a
jó a gonosz felett –, s elhatá-

rozzák, hogy megsemmisítik a
könyveket. A szörnnyé vált
egykori kiserdei lakót, Csatangot – Félôlény legjobb barátját
– bízzák meg a feladat elvégzésével. Csatang meggyôzte
Félôlényt és a Kiserdô lakóit,
hogy úgy tudnának megmenekülni a szörnyektôl, ha Félôlény is beáll szörnynek, hiszen
„szörny a szörnynek nem vájja
ki a szemét”, s így nem zaklatja más szörny ôket.
Félôlény elment a szörnyfelvételi irodába, ahol három
próbát kellett kiállnia. Míg Félôlény – bár rettenetesen félt
–, könnyûszerrel teljesítette a
próbákat, Csatang elégette Félôlény könyveit, s hatalma alá
kerítette Kiserdôt és lakóit.
Félôlény a feladatok teljesítése után meglepôdve vette észre, hogy minden félelme elmúlt. Szembe szállt az irodaszörnnyel, és nem írta alá a
belépési nyilatkozatot. „Ha
akartam volna, sem bukhattam
volna meg a próbáitokon –
mondta. Azért van tele veletek
a világ, mert szörnnyé válni
könnyû. Nagyon könnyû. Nem
lenni szörnnyé: az a nehéz.”
Visszatérve a Kiserdôbe,
borzalmas látvány fogadta. A
legborzasztóbb azonban az
volt, amilyen lelkiállapotban

végére át is
alakulnak.
Mr. Darcyból igazi férfi akkor válik, amikor
találkozik az
intelligens és
szókimodó Elizabettel. Elizabet
fel meri vállalni a szerelmét, nem
süllyed el a kor kicsinyes elôítéleteiben.
Darcy és Elizabet konfliktusa
ma is helytálló, a nôk ma is romantikus gondolkodásúak, a férfiak pedig célratötôbbek.
Ezek után, ha valakit nem
gyôztem meg arról, hogy legalább egy Austen mûvet elolvasson, annak kimarad az életébôl
egy izgalmas, humoros, tehát a
18. század legelbûvölôbb regénye.
Molnárné Vida Zsuzsanna

barátait találta. S emellett a bizalmukat is elvesztette, hiszen
ôk azt hitték, hogy beállt
szörnynek, s most meg akarja
téveszteni ôket. Félôlény hátat
fordított nekik, s az odújához
ballagott. Ekkor egy szörnyet
pillantott meg, amint kéjesen
hempergôzött a könyvek hamujában, az ô odújában. Teljes erejébôl ráförmedt, hogy
takarodjon onnan, mire a
szörny visítva menekült. De
menekült a többi rém is,
ugyanis Félôlény nem volt
többé Félôlény.
Ismét csend és béke honolt
a Kiserdôn, újra gôzölgött a
fenyôtûtea. Bár a könyvek elégtek, de Félôlény emlékezetében ott volt az összes legenda, rege, monda.
„A szörnyek szörnyen ostobák… Nem tudják, hogy hiába égették el a könyveket, a
történetek attól még megmaradnak. És amíg vannak történetek, a szörnyeket legyôzik
bennük. És amíg legyôzik
ôket a mesében, addig van rá
esély, hogy legyôzzék a valóságban is.” Félôlény rádöbben,
hogy a szörnyeknek köszönheti, hogy most már nem Félôlény. „Lehet, hogy azelôtt
nem is voltam igazán. Lehet,
hogy szörnyekre van szükség
ahhoz, hogy valakivé legyünk?”
Ménesi Lajosné

Augusztusban:
zárva
Az algyôi könyvtár
idén augusztus 1-jétôl
augusztus 27-ig a nyári
tábor, aztán pedig festés
és leltár miatt zárva tart.

Számítógépes
és újságíró tábor
A könyvtárban idén is
lesz számítógépes és újságíró tábor, ahol a gépkezelés és újságírás fortélyai mellett lehetôség lesz
sok számítógépes és hagyományos játékra, versenyre, vetélkedésre,
mozgásra, kirándulásra.
Ismét összeállítjuk az Algyôi Hírmondó Telenyár
mellékletét, mely József
Attila 100. születésnapjának állít majd emléket.
A tábor idôpontja:
augusztus 8-tól 13-ig (6
nap).
Részvételi díj: 5000,Ft⁄fô.
Bôvebb felvilágosítás
a könyvtárban, illetve az
517-170 telefonszámon.
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Programajánló

Algyôi lovasnapok
2005. AUGUSZTUS 27–28. (szombat, vasárnap)
A rendezvény színhelye:
Algyôi Sportcentrum (Lóversenypálya)
Szombaton: DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY
9 órától családok, civilszervezetek kakaspörkölt-fôzô és
sütemény-különlegességek készítésének versenye.
12 órakor gyermek lovastorna.
19 órától sztárvendég: Kacor Ferenc elôadómûvész.
20 órától LOVASBÁL, a zenérôl a tápéi Törmelék
rockzenekar gondoskodik.
Vasárnapi programok: FOGATHAJTÓ NAP
10 órától zenés fogatos felvonulás, 20 fogattal és pónikkal
Algyô utcáin.
11 órától „Sásíjászok” nomád fegyver- és viseletbemutatóját tekinthetik meg az érdeklôdôk.
16.30 órától fellép a Pavane Táncegyüttes,
17 órakor Tombolasorsolás lesz, melynek fôdíja egy csikó.
Mindkét napon kiállítók, kézmûvesek, vendéglátó egységek,
vidámparkosok várják a kedves közönséget. A bátrabbak mûbika megülô versenyre jelentkezhetnek, mások sétakocsikázhatnak, pónilovagolhatnak, délidôben pedig meghallgathatják az
Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar mûsorát.
A programokhoz jó szórakozást, kellemes idôtöltést kíván a
rendezôség, az Algyôi Lovasklub!

Állandó programok a faluházban
Hétfônként
10-12 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza. Csak a nyári
szünetben!),
13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
16-18 óra Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és dr. Gonda János),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Keddenként
8-15 óra Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea),
17 óra Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
19-21 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Szerdánként
10-12 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza. Csak a nyári
szünetben!),
17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként
9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub,
17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Péntekenként
10-12 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza. Csak a nyári
szünetben!),
15-17 óra Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hónap elsô hétfôjén gazdaköri gyûlés (Borbély János).

2005. augusztusi Hírmondó

Vásárnaptár
AUGUSZTUS 11. (csütörtök) 8-12 óra
AUGUSZTUS 16. (kedd)
9-13 óra
AUGUSZTUS 18. (csütörtök) 9-12 óra
AUGUSZTUS 19. (péntek)

9-12 óra

AUGUSZTUS 25. (csütörtök) 9-13 óra
AUGUSZTUS 30. (kedd)

9-13 óra

Méteráru vásár
Cipô, ruha- és
háztartási iparcikk
vásár
Ruha, cipô, vegyes
iparcikk vásár
Vegyes iparcikk
vásár
Vegyes iparcikk
vásár
Cipô, ruha- és
háztartási iparcikk
vásár

Rendezvénynaptár
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
AUGUSZTUS 8. hétfô 18 óra: Algyôi Gazdagyûlés.
AUGUSZTUS 10. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kht. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).
AUGUSZTUS 11. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
AUGUSZTUS 12. péntek 20 óra: Vakációs Tini-buli
(Karaoke, házi showmûsor) (Belépôdíj: 200 Ft).
AUGUSZTUS 20. (szombat) 10 óra: Augusztus 20. Állami
Ünnep Algyôn.
AUGUSZTUS 25. (csütörtök) 17 óra: A Yumeiho Egészségmegôrzô Klub szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap:
bemutató, szaktanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô:
Faragó Katalin, V. yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-maszszázs terapeuta. Az érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal,
az átöltözési lehetôség biztosított! A masszázs önköltséges!
AUGUSZTUS 26. (péntek) 20 óra: Vakációs Tini-buli
(Karaoke, házi showmûsor) (Belépôdíj: 200 Ft).
AUGUSZTUS 27–28. (szombat, vasárnap) 8 óra: Algyôi
Lovasnapok az Algyôi Lovasklub szervezésében.

Apróhirdetések
Piaci kisegítôt keresünk hétvégékre.
Érdeklôdni: Puskás V. Mária 06⁄20⁄3747825
*
Redôny, reluxa, harmonika ajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefon: 06-30-953-0395
Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô: Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Bereczné Lázár Nóra,
Nagy Barna Krisztina, Hidasi Katalin, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztôség címe: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

