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Képeslap – a vakációról

Július 26.: Anna napja

Izzik a levegő. Metsző a napfény. Itt a nyár. De nem
ilyet, nem ilyen hirtelenül forró nyarat akartunk, kedves
húgom.
Ajándékként vártuk a nyarat a hosszú tél és a vizes tavasz után. Együtt méricskéltük a gyerekekkel: hány nap
van még hátra a vakációig. Eljött június közepe, s berontott a nyári hőség – Algyőre is. Szúr a nap. Tikkasztó a
hőség. Izzasztó a páradús levegő. Félelmetes a fekete felhőkkel érkező vihar. Mégis: a Tisza-parti faluban a nyár
hirtelen támadása is tűrhetőbb, mint a betonba ágyazott
városban. Sőt: Algyőn szép a nyár.
A vakációval ránk tört a gond: míg a felnőtt dolgozik,
ki ügyeljen a gyerekre?! Néhány nap után kiderült: ezt a
gonddal terhelt gondolatot a városi létből hoztuk. Mert az
algyői nyári lét: maga a vakáció. Az itteniek tudják, az ide
költözők pedig megtapasztalhatják: Algyőn minden adott
a nyaraláshoz.
Az ébredő nap sugarai csiklandoznak éberre. A reggeli:
nyugodt és ünnepi. A szokásos kávé frissítőbb a teraszon.
Van idő friss péksüteményt – sós kiflit, zsemlét, kakaós
csigát, túrós buktát – hozni. A délelőtt lassú, de hasznos.
A munka kínálja magát. Egy ház körül a gyerek is talál
magának segíteni valót. Lehet virágokat öntözni és füvet
locsolni, mosott ruhát teregetni vagy éppen összegyűjteni
a vasalni valót. Közben az udvaron mindig akad játszótárs: a puli labdázásért, a cirmos simogatást kunyerál.
A kertben cseresznye, meggy, málna érik (igaz, még csak
egy-egy maroknyi termést adnak a csemeték). Főzni is
könnyű. Az itteni boltokban kínált „gyári”, vagy az előtte jó szívvel ajánlott „földlátott és napérlelt őstermelői”
gyümölcsökből-zöldségekből savanykás nyári ebéd kerül
az asztalra. Szieszta idején a hűvös szoba, vagy a kerti
nyugágy kínál pihenést. Igaz, a tiszai strand még víz alatt
áll. De találni más szórakozást. Például focizni, biciklizni, napozni lehet, vagy a barátokkal lófrálni. Esetleg tüzet
rakni és szalonnát sütni, flekkenezni...
Az este a teraszon a legkellemesebb. Hallani a madarak
napot búcsúztató, aztán a békák estét köszöntő koncertjét.
S persze mindig látni az eget! A felkelő napot, a bárányfelhőket, a közelgő nyári vihart, a cikázó villámokat, az
eső utáni friss kékséget és éjjel a szikrázó csillagokat!
Itt, kedves húgom, érzékelhető: a végtelen!
Ölel nővéred:
Ágnes

Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Szent
Anna a gazdasszonyok, bányászok, szabók,
valamint a járványos betegségben szenvedők, haldoklók egyik pártfogója. Különösen tisztelt védőszentje volt a katolikus
asszonyoknak, főként a meddő és terhes és
szülő nők fohászkodtak hozzá pártfogásért.
Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötődött. Több vidéken a meddő asszonyok a keddet megböjtölték. A Szent
Annának szentelt kedd sok helyen évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak számított. A hagyomány szerint
Anna nap szakad meg a virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték a felszedését. A Szent Anna napi búcsú régi
algyői hagyomány.
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Vén Árpád

Csíksomlyói búcsú
És sírtak a harangok egyfolytában a kálvária hegyen.
Azon a helyen, ahová sok száz ember a búcsúra megyen.
A világ magyarságának találkozó helye.
Itt találkozik a magyarság és székelyeknek szép
anyanyelve.
Milyen szépen hangzik e szó hogy „szeretet” és testvérség,
A magyarság közti egyetértés és a szent békesség.
Az Anyának a látogatása a legnagyobb gyermeknél, akit
Erdélynek hívnak.
Akiről a történelmek annyi szépet és jót írnak.
Voltak köztetek olyanok, akik először voltak e szent
dombon,
Hánynak szaladt a szemébe könny, jobb ha nem is
mondom.
Sokan voltak, akik csak most látták először a Hargitát,
Akik először viszik haza a búcsúról szóló szent imát.
A jó Isten áldása szálljon minden résztvevőre,
Hogy találkozhassanak ismét a búcsún jövőre.
Legyen e nagy ünnep minden évben az összefogás napja,
Ahol a magyarság és a székely nemzet a megbecsülés
tanúságát adja .
Most pedig elbúcsúzom az anyaország minden emberétől,
A somlyói búcsú emléke ne menjen ki senkinek szívéből!
A hazafelé vezető úton mindenkit áldás kísérjen,
Hogy a jövő évi búcsúra boldogan újból visszatérjen.
(Szeretettel a magyarországi zarándokoknak
Csíksomlyó, 2006. június 4-én.)
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Itt a helyi adattár; emlékirat született
Egy hónap leforgása alatt két
algyői könyv jelent meg. Hosszas
gyűjtőmunka után kilépett a Bába
és Társa Nyomda kapuján a Ki
kicsoda Algyőn? és Herke István:
Nagyfa árnyékában című könyve.
Az előzőt május 31-én mutattuk
be a könyvtárban, Herke István
könyvét pedig június 20-án a
faluházban. Mindkét könyv nagy
érdeklődésre talált, hiszen a könyvtár
csaknem kicsinek bizonyult, a
faluház nagyterme pedig megtelt az
érdeklődőkkel. A találkozóra eljöttek
a rokonok, barátok, régi ismerősök,
osztálytársak.
Herke István könyve emlékirat,
életrajz, dokumetum-regény, néprajz,
helytörténet, történelem, félmúlt. Az
események szereplői – néhánytól
eltekintve – még ma is élnek, s nem
biztos, hogy mindenki úgy emlékszik
majd a történésekre, mint a szerző.
Azonban minden élet egyedi és
egyszeri – írja Sebestyén István a
könyv előszavában. S ez az írásmű
Herke István emlékirata. Ő így
emlékszik! Lehet megsértődni olvasás
közben, lehet vitatkozni, s lehet
együtt emlékezni. Én biztos vagyok
benne, hogy beszélni fognak Algyőn
a könyvről, s abban is biztos vagyok,
hogy egy nem algyőinek is érdekes és
tanulságos olvasmány.
A könyvnek Nagyfa árnyékában
címet adta a szerző, mert a nagyfai
büntetés-végrehajtó intézetben, nevelőtisztként eltöltött időszak nem a
legboldogabb szakasza volt életének.
Egy helyütt azt írja Herke István
a könyvében: „némi túlzással helytörténeti bibliának is tekinthetjük,

A Ki kicsoda Algyőn? című helyi adattár könyvtári bemutatójára sokan
kíváncsiak voltak
hiszen akárcsak a Szentírást, bár- Mire szolgált a halott amerikain
hol ütjük fel, mindenütt találunk talált pilótasapka és ejtőernyő, vagy
benne valami fontosat, aznapra lőszertáska? Mire szolgált a kőlyuk?
való útravalót, amitől még inkább
Jelentős részt foglal el a könyvben
algyőinek érezhetjük magunkat, mint 1956. A Takaréktár utcai tüntetésnél
annak előtte.” S ez így igaz! Tápaiként Herke István is lövést kapott…
is mondhatom, hogy a könyv olvasása
Sorolhatnám tovább az izgalmakat,
közben egyre jobban algyőinek érez- kalandokat, tragédiákat, szerelmeket,
tem magam. Láttam a Tiszát, a vasúti csalódásokat, de nem teszem. Vegyék
hidat (átéltem háborúbeli eseményeit), meg és olvassák el a könyvet! A
magam elé képzeltem a fiús tényadatokat tényként, az érzelem
bravúrokat (fejes ugrásokat a Tiszába) diktálta emlékezéseket szubjektív
és egyéb kalandokat, a gyerekkori megnyilvánulásként kezeljék!
játékokat, veszélyes szórakozásokat.
E könyv (1500 forint) is megváEgy helyen azt írja Herke István: ha sárolható a könyvtárban.
elindultak, ahhoz képest a sáskajárást
A Ki kicsoda Algyőn? című kiadelhanyagolható
káreseménynek vány 500 forintért kapható. (A benne
lehetett volna tekinteni…
szereplő adatközlők ajándékként kapNagyon érdekes, de ugyanakkor ják meg, átvehető a könyvtárban.)
megrendítő, hogy gyerekként milyennek látta a II. világháborút.
Ménesi Lajosné

Lapozgatás az emlékek között: nyolc pályamű
A május 31-i könyvtári
könyvbemutatón
hirdettük
ki a „Lapozgatás az emlékek
között” című irodalmi pályázat eredményét is.
Az algyői könyvtár fölhívására nyolc pályamunka
érkezett.
Oláh Ernő az unokájának
olvasott vers – Petőfi Sándor: A Tisza – kapcsán
emlékezett vissza az 1970-es
árvízveszélyre. Bakó Tiborban
a Sárga iskola udvarán
álló körtefák idéztek elő
gyermekkori emlékeket. Földi
Ibolya két pályázatot is küldött:

Kovács Antal tanár bácsihoz
írt emléklevelet; a másodikban
gyermekkori vigyázó nénijére
emlékezett, amint megtalálta
annak régi tárgyait egy
dobozkában. Herke István
a régi halotti szokásokat,
az
otthoni
ravatalozást,
virrasztást, temetést, tort írta
le. Bakosné Fekete Mária
anyakönyvvezetői élményeiről
számolt be. Szilágyi Perjési
Katalin pedig egy nóta
kapcsán – „Csak egy kislány
van a világon” – emlékezett
nagyapjára. A legfiatalabb
pályázónk, Sipos Nóra pedig

arról írt, hogy mit jelent neki
Algyő, főként annak kulturális
élete.
A zsűri – Bene Zoltán
faluház-igazgató,
Újszászi
Ilona újságíró és Kátó Sándor
művészeti előadó az I. díjat
Oláh Ernőnek ítélte. Két
második helyezett lett: Herke
István és Szilágyi Perjési
Katalin, a harmadik helyre
pedig Földi Ibolya írása került.
(A legjobb írásokat az
Algyői Hírmondó későbbi
számaiban megjelentetjük.)
M. L.

Nyári
szünet
a könyvtárban
A könyvtár július
31. és augusztus 26.
között zárva tart. Nyitás
augusztus 28-án.
A könyvtár nyitva
tartása: hétfő, kedd,
szerda és péntek fél 10től 12-ig, csütörtökön
13-tól 18 óráig és
szombaton 9-től 12-ig.
A kölcsönzés ingyenes.
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Madárinfluenza veszély
A madárinfluenza
magyarországi, illetve azon belül is a szomszédos
megyében való megjelenése miatt a
Csongrád Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgatója határozatával Csongrád megye teljes
közigazgatási területére a B-zónára érvényes alábbi korlátozó intézkedéseket
rendeli el:
a „B” zóna területén a baromfiakat
zártan kell tartani;
a területről baromfit, más élő madarat, vagy ezek tojásait és a baromfiakból
származó termékeket nem lehet szállítani az Európai Unió más tagállamaiba,
„A” és „B” zónán kívüli területre, harmadik országba;
tilos állatok, állati termékek, takarmány, alom, trágya és fertőzés terjesztésére alkalmas eszközök, tárgyak „B” zónából történő kiszállítása és beszállítása;
tilos az állatvásár, piacok tartása, valamint halászati és vadászati tilalom van
elrendelve;
az állattartók kötelesek állatállományuk létszámát hatóságomnak bejelenteni és azok állatorvosi ellenőrzését és
vizsgálatát tűrni;
a házikacsa, a liba, illetve egyéb vízibaromfi más baromfival vagy fogságban
tartott madárral való érintkezését meg
kell akadályozni, ezért azok együtt, illetve egy légtérben nem tarthatók;
a szabadon tartott baromfi és egyéb
madarak takarmányozását és itatását fedett helyen kell megoldani;
tilos a felszíni vizek baromfi itatásra
történő felhasználása, melyet vadon élő
madarak látogatnak;
a teljes „B” területen baromfitartó
hely látogatása tilos – ez alól a kerületi
főállatorvos adhat felmentést;
tilos a napos baromfi kiszállítása a
keltetőből;
galambröptetés az ország teljes területén tilos.
A korlátozás kezdete: 2006. június
14.
Dr. Varga Ildikó
jegyző

Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Az algyői polgármesteri hivatalban
minden szerdán 14-17 óra között fogadóórát tartanak az önkormányzati képviselők. Közülük július
5-én: Vidács László és Beke Tamás;
12-én: dr. Gubacsi Enikő és Juhász Sándor;
19-én: Bakos András és Borbély János;
26-án: Herczeg József és Süli Zakar
Mariann tart fogadóórát.
(Augusztusban a képviselők nem tartanak fogadóórát.)
A polgármester, dr. Piri József július
12-én, 26-án 14-től 17 óráig tart fogadóórát.
Az alpolgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna július 5-én, 19-én 14-17 óra között várja a választókat.

Önkormányzat
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Üléseztek a képviselők
Több mint tíz téma megvitatására gyűlt össze Algyő Nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete. A június 29-i tanácskozást dr. Piri József, Algyő polgármestere
vezett.
Módosították a képviselők az pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletet, ugyanis július 1-jétől változnak a közgyógyellátás
szabályai. E speciális támogatási forma a szociálisan rászorult személy egészségi állapota
megőrzéséhez, helyreállításához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások kompenzálására szolgál. A korábban megszokottakhoz képes változás, hogy a
méltányossági ügyek – az önkormányzati rendeletben meghatározott módon – a jegyző
hatáskörébe kerültek. A rendelet korrekciója tartalmazza a rendszeres szociális segély
megszűntetését eredményező együttműködési kötelezettségre vonatkozó új, az ellátottra
nézve kedvezőbb szabályait.
Korrigálta a testület a gyermekek védelmével foglalkozó helyi rendeletet is. Ezt az
indokolta, hogy a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló törvény értelmében
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény lépett.
Tájékozódtak a képviselők az Algyői Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda 20052006. nevelési évben végzett tevékenységéről. (Az utóbbi intézmény beszámolójának
rövidített változatát lapunk 4. oldalán közöljük.) Megvitatta a testület saját, II. féléves
munkatervét. Módosította a helyi költségvetési rendeletet – többek között a Bartók Béla
utcai játszótér kivitelezése miatt.

Az aktív turistákra számít
a Gyevitur Kft.
Kínálatorientált fejlesztésre törekszik az algyői önkormányzat Gyevitur Kft-je. Az
Algyőre látogató vendégek számának növelése érdekében bővíteni kell a kapacitást.
Márton Mária cégvezető azt tapasztalta működésük elmúlt három hónapjában, hogy
a környező városok kulturális rendezvényei kapcsán sokan érdeklődnek a parkosított
környezetben lévő, igényesen felszerelt szállások iránt. Az aktív turizmusban
résztvevőkre számítanak. Így a horgászat, a vadászat, a lovas turizmus, és a vízi sportok
iránt érdeklődők, az ifjúsági és családi rendezvények résztvevőinek biztosítanának
szállást.
Ennek érdekében szeretnék bővíteni az algyői szálláshelyeket. A meglévő ifjúsági
szálló mögé legalább 40 személy elhelyezésre alkalmas új épületet építenének. A
fő épület egyetlen 8 ágyas szobájának két apartmanná való átépítése is indokolt.
Ugyanakkor a parkosítás se várhat már soká: nagy lombú, árnyékot adó díszfákat és
növény-különlegességeket kellene telepíteni.
A horgásztanya felújításának befejezésére is elérkezett az idő. Halpucoló, csizmamosó,
csali tárolóhely, főzőhely várja majd a horgászokat. Ugyanakkor étkezési helyre is
szükség van. Az előteret lakásonként elválasztják, s persze itt is parkosítanak (kerti
tóval, padokkal és sziklakerttel, örökzöldekkel, díszfákkal), járdát építenek.
A gasztro sarok, azaz az ezután fölépítendő kemencék, grillsütők és tűzhelyek
szolgálják a szabad tűznél főzni-sütni, bográcsozni akarókat.
Az európai szabványnak megfelelő játszótér is az itteni pihenést szolgálná. Az ehhez
kapcsolt sportpálya (például fallabda, műanyag lap alapú korcsolyapálya) is vonzana
látogatókat.
Mindezt parkolók építése, átgondolt parkrendezés- és építés tenné egységessé.
Az elképzelések megvalósíthatóságáról a képviselők döntenek.

Épül a fürdő
Az utóbbi évek legnagyobb önkormányzati beruházása, az algyői fürdő építése jó
ütemben halad. A pinceszint szerkezetének építésén túljutott a kivitelező, a Ferroép
Zrt. – tudtuk meg Misik Pétertől, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának
vezetőjétől. Elkészült a fürdő gépészeti elemeinek, a medencék működtetését szolgáló
berendezéseknek a helye. A tervek szerint július közepén már a földszint fölötti résznél,
vagyis a falazásnál tartanak. Az idei tavasz esős időjárás hátráltatta az alapozást. Az
akkor összegyűlt körülbelül 20 munkanapos csúszás behozása is a kivitelező érdeke és
feladata. Ezért naponta legalább 30 szakember dolgozik az építkezésen, még szombaton
és sokszor vasárnap is. Így aztán remélhető, hogy az eredeti terveknek megfelelően, azaz
idén szeptember végére elkészül az algyői fürdő. Az év utolsó negyedében az algyőiek
már saját fürdőjükben élvezhetik a fürdőzés és az úszás örömeit.
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Iskolai napló
– a nyári szünetben

Óvodai térítési
díjak
Az óvodai ellátásért a térítési
díjat július 4-én (kedden),
augusztus 31-én (csütörtökön),
október 3-án (kedden),
november 6-án (hétfőn),
december 5-én (kedden)
fizethetik ki a szülők.

Nyári ügyelet az iskolában (hivatalos ügyintézés):
július 12. 8– 14 óra.
augusztus 24-től munkanapokon 8–14 óra.
Első konzultációs időpont:
augusztus 24. 11 óra,
Fehér iskola épülete(javítóvizsgára)

A Szivárvány Óvoda tájékoztatója a 2005/2006. nevelési évről
Személyi feltételek
Engedélyezett pedagógus álláshely: 14 fő, egyéb álláshely: 10 fő.
A technikai alkalmazottak közül a gazdasági ügyintézői álláshely megszűnt
2006. április 1-jétől. A gazdasági feladatokat részben az algyői polgármesteri
hivatal látja el.
Tárgyi feltételek
Az épületek és mellékhelyiségek állapotának minősítése: megfelelő.
A csoportszobák, kiszolgáló helyiségek, irodák bútorzata: jó. Az
eszközellátottság és a testneveléshez szükséges feltételek: jók.
Az épületek állapota:
A régi épület közfalainak szigetelése és a helyiségek festése, nyílászárók
mázolása megtörtént, tornaszoba kialakítására került sor. A testneveléshez
szükséges tornaszobát minden nap maximálisan kihasználják, a gyermekek
örömmel veszik birtokukba a gimnasztikai mozgáshoz.
A régi épületben a mellékhelyiségek állapotát megfelelőnek értékeljük,
a 2 csoport részére egy folyosó (öltöző), egy mosdó és két WC-csoport áll
rendelkezésre. A konyha épület felújításával a HACCP rendszer előírásainak
megfelelően üzemel a tálaló konyha.
Az új épületsor folyosó ablakainak cseréje, valamint a teljes festés,
mázolás a nyári takarítás idejére tervezett.
Az óvoda játszóudvara a felülvizsgálat során nem megfelelő minősítést
kapott, ezért a nyár folyamán néhány játékeszközt meg kell szüntetni, és
helyébe új játékokat kell elhelyezni. A játékok bővítésének költségét a
2007. évre tervezzük. A felújítási munkák között szerepel a betonos udvar
botlásveszélyének elhárítása, esővíz elvezető csatorna kiépítése, valamint a
játszóudvaron lévő KRESZ pálya felújítása.
Beiskolázási adatok
Tanköteles korú gyermekek száma: 43 fő, ebből iskolába iratható: 35 fő,
Algyői Általános Iskolába: 31 fő.
Nevelőmunka az óvodában
Az országos alapprogram elveire építkező helyi óvodai nevelési
programnak a tevékenységek kapcsolatában (játék – munka – tanulás)
megfelelést kell mutatni. A játék a fejlődést legjobban elősegítő tevékenység
és sokrétű önkifejezésre ad lehetőséget. Csoportonkénti megfigyelést
táblázatban foglalt szempontsor alapján készítettük el, amelynek összegzését
a minőségfejlesztési team elvégezte.
A napirend biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiszámítható,
biztonságot adó óvodai környezet megteremtését. Lényeges szempont, hogy
a tevékenységek tartalmát és formáját a gyermek fejlettségi szintje határozza
meg és nem az életkora.
A játszás hiánya ma komoly problémává vált a gyermekek életében.
Megnövekedett a testi-lelki betegségek száma, amely összefügg a játszás
hiányával. Ennek oka lehet:
a korai erőltetett tanítás igénye a szülők részéről fokozódik;
a szabad játék helyett a szervezett programokon vesznek részt, és külön
szolgáltatásokat vesznek igénybe (zene, tánc, sport stb.).
A játékról megkérdeztük a szülőket, és a véleményeket a minőségfejlesztési
team gyűjtötte össze és dolgozta fel. A szülőnek lehetősége van betekintést
nyerni az óvodai játékba. A játékvásárláshoz viszont ők igénylik a
segítséget. A szülők igénylik a közös programokat, játszó délutánokat,
közös kirándulásokat. Ezt figyelembe véve, egy-egy jeles ünnep előtt
kézműves délutánokat szerveztünk, melyekre az iskolás testvérek is
eljöttek. Az óvodapedagógus körültekintő, szituáció-érzékeny, differenciált
játékkezdeményezése meghatározó a nevelőmunkában. A játéktanítás
ismeretnyújtással jár együtt Az óvodapedagógusok jól ismerik a gyerekek
igényeit, szükségleteit, eredményesen segítik a gyermekek fejlődését.
A gyermekek egészséges fejlődése érdekében nyújtott szolgáltatások
A tiszta környezet megteremtésével javítottuk a gyermek komfortérzetét,

egészségi állapotát. Az egészségnapok (gyümölcs és zöldségnap, fogápolás,
mozgásos játékok, Szív kincsesláda program, dohányzás megelőzési
program) hozzájárultak az egészséges életmód fenntartásához.
A levegő szennyezettsége növeli a légúti és asztmás megbetegedések
számát, szervezetük ellenálló képességének növelése érdekében a „Só
szobában” 5 fős csoportokban foglalkozásokat tartottunk.
Úszásoktatás (vízhez szoktatás) jótékonyan hat a gyermekek szervezetére.
Az egészségügyi szűrővizsgálatok bizonyítják a gyógyúszás szükségességét.
A speciális szolgáltatásokat a szülők igényét figyelembe véve szerveztük.
Ezek a szolgáltatások nem tartoznak az alapfeladatok közé (zeneovi, modern
tánc, ovi-foci).
A zenés gyermek műsorok, valamint a sportprogramok „Kihívás Napja”,
Sportmajális gazdagították az óvodai életet. A szülők a „Nyílt napokon”
betekinthettek az itt folyó munkába. Ősszel „Szüreti mulatságot”, az év
végén közös Kerti partit szerveztünk.
Az óvodán kívül
A települési rendezvények hozzájárultak a prevenciós tevékenységhez.
Rendszeresen ellátogattunk a Faluház és Szabadidőközpontba, a Könyvtárba
és Tájházba a gyermekeknek szervezett rendezvényekre: kiállításokra, mese délelőttre, filmvetítésre.AKultúra Napján „Tavaszi zsongás” címmel versmondó bemutatót szerveztünk és a legügyesebb versmondó a Könyvtárban is
szerepelt. A Gyermek és Családsegítő Szolgálat által szervezett programokba
bekapcsolódtak a családok. Így például: gyermeknap, karácsonyi ünnepség,
farsang. Az Idősek Otthonába a nagycsoportosok kedves műsorukkal
köszöntötték az ott lakókat. A Faluházban a mozgáskorlátozottak részére
rendezett ünnepségen szerepeltek a gyermekek.
A rendezvények sikerességéhez hozzájárultak a településen működő
civil szervezetek (a Nőegylet, a Faluvédő Egyesület, a Nyugdíjas klub,
a Művészkör, a Sport Alapítvány), valamint az intézmény közvetlen
szervezetei.
Óvoda és iskola
Az algyői óvoda és az algyői iskola együttműködése mindkét intézmény
igényességétől és a jól bevált hagyományaitól függ. Az óvodapedagógusok
és a tanítók elhivatottsága, feladatvállalása, a személyes felelőssége a
lehetőségek oldaláról színesíti és gazdagítja évről évre az együttműködési
formákat és tartalmakat. A beiskolázás előtt fontos a szülő és a gyermek
viszonyulása az iskolához, ezért az iskolában szervezzük a szülői értekezletet,
hogy a szülők megismerjék az iskolai környezetet és tájékozódjanak az
iskola programjáról. A hagyománnyá vált közös látogatások erősítik az
együttműködést, a nyílt napok, tanítók, gyermekek kölcsönös ismerkedése,
rendezvényeken való részvétele.
A 2006/ 2007 nevelési év
A 3. évet betöltött felvett gyermekek száma: 48 fő . Régi óvodás
gyermekek száma: 117 fő. 2006 szeptember 1-jén induló létszám összesen:
165 fő. Évközi felvételre előjegyzett 7 fő. Összesen: 172 fő
A csoportonkénti átlaglétszám: 2006. szeptember 1-jén: 28 fő, 2007.
évben: 29 fő.
Nyári takarítási szünet: 2006. augusztus 1-31.
Évnyitó szülői értekezlet: 2006. augusztus 30-án, 17 órakor.
Évnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2006. augusztus 31-én.
Térítési díj befizetése: 2006. augusztus 31-én 7-17 óra között.
Az új nevelési évkezdete: 2006. szeptember 1. (péntek).
(Az első osztályba induló gyermekeket az iskolai évnyitó előtt egy órával
várjuk az óvodába, és az óvó nénik kíséretével mennek át az iskolába.)
Karsai Lászlóné
óvodavezető
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Nyári iskolakerti munka
Az 5., 6., 7. osztályt befejező diákoknak egy
alkalommal kell az iskolakertet, iskolaparkokat
gondozni. A nyári szünetben reggel 7.30-tól 9
óráig tart a munka. Ha változás történne, akkor
azt az iskola hirdetőtábláján olvashatják el az
érintettek. A következő időpontok közül lehet
választani:
július 12. (szerda), Retkes Zsolt
augusztus 2. (szerda), Csauth Zsuzsanna
augusztus 24. (csütörtök), Retkes Zsolt.

„Zöldkártya”
jutalomkirándulás
Az Algyői Általános Iskola tanulói az iskolai,
területi és országos versenyekért, fellépésekért, közösségi munkáért jutalomkártyákat, zöldkártyákat
kapnak. Ezeket az alsós és felsős gyerekek egész
évben gyűjthetik, majd a legtöbbel rendelkező
diákok egy jutalomkiránduláson vehetnek részt a
tanév végén. Ebben az évben május 19–én a Jövő
Házába látogattak el. Ezt követően a Budapesti Állatkertben sétáltak, ahol az érdeklődőknek állatbemutatót rendeztek.

Ballagás és tanévzárás

Tanév végi eredmények

A június 16-án tartott ballagási és tanévzáró ünnepséggel véget ért a 2005-2006-os tanév. Elballagtak a 8. osztályos diákok,
akik útravaló jókívánsággal és pogácsával teli tarisznyájukat
a 7. osztályos tanulóktól vehették át. A tarisznyák átadása után
megtörtént az utolsó közös fotózás is tanáraikkal és osztálytársaikkal. A Fehér iskolában június 16-án pontban 5 órakor szólalt
meg utoljára a csengő és erre a jelre indult el a menet az 5., 6.
és 7. évfolyamosok sorfala mentén a Sárga iskola udvarába, ahol
a nyolcadikosokat már várta az alsó évfolyam minden diákja. A
ballagó diákok búcsúztatását a tanévzáró ünnepély követte. Iván
Zsuzsanna igazgatónő beszéde zárta a tanévet. Az iskola vezetője
beszámolt a diákok eredményeiről és kiosztotta az okleveleket,
jutalomkönyveket és -tárgyakat.

Ebben a tanévben az 1. osztályosok év végi teljesítményét
szövegesen, a többi tanulóét osztályzattal értékelték a tanárok.
Az iskola tanulóinak tantárgyi átlaga a 2005-2006. tanévben
3,83; a tantárgyi dicséretek száma: 88, a kitűnő tanulóké: 35. A
legjobb tanulmányi eredményt elért diákok oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Az iskola 33 nyolcadikos tanulója közül
5 tanulót (15%) gimnáziumba, 15-öt (56%) szakközépiskolába,
13-at (31%) szakiskolába vettek fel.
Algyői Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az
évben is jutalmazott: Kis-herceg díjat kapott Boldizsár Gréta és
Kiss Evelyn, mindketten a 4. a osztály tanulói; Az Algyői Általános Iskola kiváló tanulója díjat Bakos Nikolett 8.a osztályos
tanulónak adományozta.

Rajzoló óvodások
A lezáruló nevelési évben az algyői óvodában művészi
alkotások is készültek egy-egy téma kapcsán. Ezekkel a
művekkel több kiállításon és pályázaton is elismerést szereztek
az algyői kisgyerekek. A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset megelőzési Bizottság által kiírt „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” című pályázaton 8 fő vett részt.
Az INSPIRÁTIONS Kft. által kiírt pályázatra „Természetbarát
kalózok naplója” címmel a nyuszi csoport kollektív munkáját
továbbítottuk.
A FAIR PLAY TRADE Kft. „Én és a kedvenc játékom” című
pályázatán a nyuszi csoportból 6 fő, a Margaréta csoportból 3 fő
vett részt.
Az Algyői Általános Iskola kiállítására „Ilyennek képzelem
a jövőmet” címmel a pillangó csoportból 6 fő készítette el az
ötletrajzát, és egy gyermek több rajzot is készített.
Az Algyő Faluház Könyvtár, Tájház részéről meghirdetett
„Édesanyám virágosat álmodtam” című kiállításra a Nyuszi
csoportból 7 fő, a Margaréta csoportból 3 fő, a Pillangó csoportból
3 fő, a Törpike csoportból 3 fő készült.
A Generali – Providencia Biztosító Rt. által meghirdetett
„SZIMBA” rajzpályázatra a nyuszi csoportból 6 fő, a Margaréta
csoportból 3 fő, a Pillangó csoportból 7 fő készített alkotásokat.
Az „Egészséghét” kiállítására a Nyuszi csoportból 6 fő, a
Margaréta csoportból 3 fő, a Pillangó csoportból 8 fő, a Katica
csoportból 2 fő, a Törpike csoportból 6 fő készített rajzot.
Minden alkotást elismerő oklevéllel díjaztak.
Büszkék lehetünk azokra, akik a legtöbb alkotást készítettek és
külön díjazásba részesültek:
A Nyuszi csoportból: Bakos Dorina, Molnár Eszter, Portrörő
Dorina, Római Petra; a Margaréta csoportból: Márta Csenge,
Belovai Rita Bodó János; a Pillangó csoportból: Jaksa Vivien,
Kőműves Ádám.
K. L.

Nemzetközi erdei iskola Romániában
Május 26-30. között nagyon tartalmas és igényesen összeállított
nemzetközi erdei iskolában vehettek részt tanulóink a Néra folyó
völgyében, Cabanera-n. A temesvári, az újvidéki és az algyői iskolából 8-8 felső tagozatos diák töltött el itt 5 napot. Az első nap Temesváron találkozhattunk az újvidéki diákokkal, kísérő pedagógusaikkal,
valamint a vendéglátó temesvári iskola tanulóival, tanáraival. Innen
indultunk közösen Cabanera-ra, ahol elfoglalhattuk szállásainkat. Útközben megálltunk egy óriási vízesésnél, amely a 45. szélességi körön található és hihetetlen élményben volt részünk. A második napon
6-7 éves gyerekek helyi népviseletben ízelítőt adtak nekünk a román
néptáncból, ami bennünket is táncra perdített. Délután a szállásunk
közelében minden nemzet elültetett egy-egy fenyő-, illetve tujacsemetét, majd egy hatalmas túrát tettünk a környező hegyekben. A túra
olyan jól sikerült, hogy sötétedés után megismételtük zseblámpával
is. A következő nap Rudaria nevű faluban megnézhettük a vízimalmokat, megismerkedhettünk a sziklafalakon élő növényekkel, állatokkal és gyógynövényeket gyűjtöttünk, amelyekből közösen készítettük
el a körömvirág krémet. Egyik fontos momentuma volt ez az erdei
iskolának, ugyanis a 3 nemzet diákjait vegyes csoportokba osztották
és a csoportoknak közösen kellett megtervezniük a gyógynövénykrém
design-ját először egy hatalmas plakátra, majd kicsiben is a krém dobozára. A negyedik nap a hulladékgyűjtésé és a komposztálásé volt.
Lovas kocsival mentünk el a Néra folyó völgyébe, ahol minden csoport szelektíven gyűjtötte össze az ott található hulladékokat. A hazatérést követően a vendéglátó biológia tanárnő segítségével egy kis
kerti komposztáló gödröt is elkészítettünk. Ezt követően útjelzőket is
csináltak a gyerekek, amelyeket kiszögeltünk a megfelelő irányba, segítve ezzel az erre járó turistákat. Az utolsó este mutatta be minden
iskola a saját kis előadását: az algyői iskola pantomimjával is nagy sikert arattunk. Mind a gyerekek, mind mi, kísérő pedagógusok nagyon
jól éreztük magunkat és óriási élmény volt a vidék, a programok és a
túrák is. Reméljük, hogy a három ország iskolái között a kapcsolat a
jövőre nézve is megmarad és újra találkozhatunk a nemzetközi erdei
iskolák valamelyikében!
Hegyi Gabriella és Koczka Ágnes
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Vakációs program: nyári tábor
Idén is várunk nyári táborainkba
Algyőn minden érdeklődőt!
1. Július 3-7.: SÜLI ANDRÁS
MŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
AZ ALGYŐI MŰVÉSZKÖR TAGJAIVAL, TÁMOGATÁSÁBAN A
MEGYE NEVES NÉPI ÉS IPARMŰVÉSZEIVEL
Programvezető: Gálné Nagy Ildikó
szövő népi iparművész, Bereczné Lázár Nóra kulturális főmunkatárs.
Részvételi díj: 8.000 Ft.
2. Július 10-14.: SZÍNJÁTSZÓ
TÁBOR
A tavalyi sikeren felbuzdulva idén
is várunk minden – a színház, drámajáték iránt érdeklődő gyermeket. A táborban önismereti és konfliktuskezelő
tréningen vesznek részt, a közös munka eredménye pedig egy, a csoport által kiválasztott szöveg dramatizálása
és színházi bemutatása.
Programvezető: Bereczné Lázár
Nóra kulturális főmunkatárs, gyermekszínházi rendező.
Részvételi díj: 8.000 Ft.
3. Július 24-28.: „MAGYAR
TÁJ-MAGYAR HÁZ” programtábor a határon túli magyar gyermekek

részére (Algyői testvértelepülések
részére). Az Algyői Népfőiskola részeként a határon túli magyarokat,
valamint Algyő testvértelepüléseinek
fiataljait várjuk a „Magyar táj, magyar
haza” programtáborba. Bemutatjuk a
magyar néptörténetet a honfoglalástól
napjainkig – kirándulásos formában,
előadásokkal színesítve – bentlakásos
formában.
Programvezető: Bene Zoltán igazgató.
Részvételi díj: INFO-TELEFON:
62/517-172.
4. Július 31-augusztus 4.: SPORT
TÁBOR AZ ALGYŐ SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN
Programvezető: Bajusz János.
Részvételi díj: 3.500 Ft/fő/hét.
INFO-TELEFON: 20/9286-144.
5. AUGUSZTUS 7-11.: SPORT
TÁBOR AZ ALGYŐ SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN
Programvezető: Bajusz János.
Részvételi díj: 3.500 Ft/fő/hét.
INFO-TELEFON: 20/9286-144.

DIÁKcsemegéztünk!
Csongrád megyei diákújságíró találkozón voltunk május
12-én Mórahalmon. 10 iskola „újságíró palántáival” találkozhattunk ezen a rendezvényen, ahol minden csapat bemutathatta saját iskolai újságát. Így a résztvevők megismerhették
az Algyői Általános Iskola Diáklapját, a Kukkantót és a zöldszámát, a Zöldellőt is. Az újságok bemutatása után szakmai
tanácsokat kaphattunk az algyői származású Magyar Istvánné – Berta Rozáliától, a Lokalitas Csongrád Megyei Lapok
Egyesületének vezetőjétől, hogy mi minden lehet benne egy
iskolai újságban, milyen rovatok lehetnek figyelemfelkeltők
és mire ügyeljünk a szerkesztésnél. Ezt követően gyakorlati
tanácsokat adott nekünk Nyemcsok Éva, a Délmagyarország
újságírója. Ebéd után bedobtak minket a mély vízbe, ugyanis
cikket kellett írnunk másfél óra alatt a következő témák egyikével kapcsolatban: „Olyan Európában szeretnék élni, ahol
…” és „Vajon miért nem szeretnének a gyerekek egészségesebb iskolai büfét?”. A mi csapatunk az utóbbi témát választotta és a kérdéssel megkerestünk több korosztályt is: például
a büfés nénit, tanárokat az iskolában, diákokat és járókelőket
is Mórahalmon, valamint az interneten utánanéztünk a kérdés hátterének is. A rögtönzött cikkíró-versenyen a III. helyet
szereztük meg. Örülünk, hogy ott lehettünk, mert nagyon sok
hasznos ötletet merítettünk mind az előadók tanácsaiból, mind
a többi iskola újságjából.
A Kukkantó és a Zöldellő bemutatott száma megtekintető
az iskolai könyvtárban.
Németh Nikolett, Baranyi Anita,
Székács Krisztina és Koczka Ágnes

6. AUGUSZTUS 7-11.: MÉDIA
TÁBOR
Az életünk mindennapjait meghatározó médiumokra látogatva, belepillantunk az írott és nyomtatott,
valamint képi média világába. A gyermekek újságcikket írhatnak, újságot
szerkeszthetnek, a rádiós interjút készítenek, hanganyagot vágnak, a televízió berkeibe kerülnek. Médiapartnerek: Rádió88 (Szeged), Rádió7, 7 Nap
Hetilap, promenad.hu szerkesztősége
(Hódmezővásárhely), Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdió (Szeged),
Délmagyarország
szerkesztősége
(Szeged), JAHU! (Hódmezővásárhely), Algyői Hírmondó szerkesztősége (Algyő).
Programvezető: Bereczné Lázár
Nóra kulturális főmunkatárs.
Részvételi díj: 8.000 Ft/fő.
INFO-TELEFON: 62/517-173.
Jelentkezési határidő: 2006. július
17. hétfő 12 óra.
A fenti táborokkal kapcsolatban
részletes felvilágosítás kérhető a faluházban Bereczné Lázár Nórától vagy
a 62/517-173-as telefonszámon.

Különleges
matematika óra

Az utolsó héten különleges matekórában volt részük a
7-8. osztályosoknak. Az órákat nem a megszokott tanáraink, Piroska néni vagy Gabi néni tartotta, hanem Kovács
Antal, vagyis Tóni bácsi. Elmondhatom, hogy leesett az
álluk a diákoknak a számolásokat követően. Hiszen mi
még számológép segítségével sem tudtuk a lépést tartani
Tóni bácsival. Véleménye szerint, amikor számolásokat
végzünk, nehéz eldöntenünk, hogy mindez játék vagy
matematika; szerinte mindkettő! Az első számolási példa
után már egyre nagyobbra nyitottuk a szemünket:
Tóni bácsi megkért egy tanulót, hogy írjon fel a táblára egy 3 jegyű számot, következő lépésként ő a tábla
jobb oldalára felírt egy 4 jegyű számot, majd megkért
egy újabb diákot, hogy az első szám alá írjon még egy 3
jegyű számot, az utolsó számot ő maga írta a két szám alá
és ahogy ezeket összeadtuk, megkaptuk a másodikként
felírt 4 jegyű számot. Ízelítőt kaphattunk több furfangos
és nagyon érdekes összefüggésről is a számok világából,
amely minden diáknak nagyon élvezetes volt. Tóni bácsi
óra végi zárásként elmondta, hogy ne féljünk a fejben
számolástól, mert jó, hogy van számológép vagy számítógép, de a későbbiekben sokkal könnyebb lesz a matekóra, ha fejben számolunk, hiszen nagyon sok érdekesség van a matematikában, amit érdemes megismerni és
hasznosítani.
A. D.
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Algyői reformátusok !
Istentiszteletet tartunk minden hónap 4. (negyedik) vasárnapján (legközelebb: július 23-án) délután 3 órakor az algyői római katolikus templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
Papp László
református lelkész

Apróhirdetés
Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30-953-0395
Kétszárnyas rácsos vasajtó és egy szőlőprés (kisebb fajta)
eladó.Algyő, Aranyhíd u. 25. Tel.: 268-018.

Pillanatképek az algyői kecsketelepről I.

[Kiskecskék között]

Kecsketejből készült tejtermékek (tej, sajt, túró, kefír) kapható Algyőn,
a Téglás u. 123. sz. alatt.
Tel.:62/268-738
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NAUTILUS

PIZZÁK
Kicsi
Nagy
(24 cm)
(33 cm)
560,760,640,850,640,850,640,850,640,850,710,900,710,900,710,900,710,900,710,900,750,1.000,Dupla feltét + az ár 10%-a

Sajtos
Gombás
Sonkás
Kolbászos
Szalámis
Sonkás-gombás
Sonkás-kukoricás
Hawai
Magyaros
Mexikói
Extra

Családi
(55 cm)
1.520,1.700,1.700,1.700,1.700,1.800,1.800,1.800,1.800,1.800,2.000,-

KÉSZÉTELEK
Pacalpörkölt
Babgulyás
Marhapörkölt
Csilisbab lepénnyel
Kenyérszelet

Zóna
500,400,500,--

Frissensültek étlap szerint rendelhetők!
Rendelésfelvétel: 30/470-6915

Normál
750,650,750,550,20,-

2006. júliusi Hírmondó
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ÉTLAP
Sertésragu leves:
Csirkeragu leves:
Erőleves cérnametélttel
Erőleves tojással
Bableves füstölt csülökkel

Levesek:

Frissensültek:
Szárnyasból készült ételek:

Kijevi pulykamell
Rántott pulykamell szezámmagos köntösben
Pulykamell roston pirított gombával
Fűszeres csirkemell roston
Sajttal töltött pulykamell
Csongrádi töltött karaj
Cordon Blue
Cigánypecsenye
Rántott szelet
Natur szelet pirított gombával
Magyaros borda
Roston pontyfilé
Tonhal rántva
Rántott pontyfilé
Pacal
Marhapörkölt
Párolt rizs
Főtt burgonya
Sült burgonya
Párolt zöldség

Sertésből készült ételek:

Halételek:

Készételek:

Köretek:

300,260,200,220,450,-

980,850,980,900,950,900,900,950,700,750,800,650,700,650,750,750,200,150,200,200,-

Vállalunk
- rendezvényeket 60 főig - kitelepülést - hidegtálak készítését - party-szervezést diákétkeztetést - heti étkeztetést 550,- Ft/nap elvitelre 500,- Ft/nap
- minden pénteken élőzene - minden szombaton disco (egyedi műsorokkal)
- vasárnap családi étkeztetést kedvezménnyel
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Szépít-ész

Kertészkedjen velünk!
Parkosításhoz jó minőségű komposzt eladó,
és kertjének feltöltését, bedolgozását vállaljuk
kedvezményes áron.
Humusz: 100 Ft/m2
Bedolgozása: terület és hely függvény mértékétől.
Kiszállítása: Algyő belterületén ingyenes
kiszállítás
(510 m2 felett)
Tel.: 06/20/914-5112
06/20/598-8836

Paletta festék- és vegyiáru
üzlet ajánlata
VELLATON hajfesték

599,-

PALETTA hajfesték

579,-

KALLOS hajfesték

369,-

BELTÉRI diszperzit 16 l.
Glettelő anyagok is kaphatók

4760,– 25 kg. –

Algyő, Téglás u. 58.
Gáliné Edit
Nyitva: hétfő 8-12-ig
Keddtől szombatig 8-12 ig, 13-16.30-ig

Építőanyag akció!
BANTHERN TÉGLÁK
38 N+F
222,- /db
30 N+F
178,-/db
10/40 vál. Tégla
142,-/db
B 30 tégla
92,-/db
FB 60/19 béléstest
242,-/db
Magyar cement akciós áron!
Ytong téglák, vb gerendák kedvező árakon!
Medditerrán cserepek akciója
a készlet erejéig.
Barmac cserepek a fajtától fügően
10-20 % engedménnyel!
Tondach cserepek 16-24 % engedménnyel!
Áraink az áfát tartalmazzák!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Érd.: 62/285-014, 62/282-090, 62/284-010,
62/290-656
6786 Rúzsa Vörösmarty u. 5.

MA-BAU BT. vállalja:
- tetőszerkezetek komplett
felújítását, építését (fa, fém),
- lapostetők szigetelését,
- bádogos munkákat,
- tetőfedést, lindab rendszerek
kivitelezését,
- „verébdeszkák” cseréjét,
festését.
Újdonság:
Ereszcsatornák, ablakpárkányok már színes kivitelben is!
Major József
Algyő, Szüret u. 2.
Telefon: 06/30/965-95-64
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A napfény, a víz jótékony és káros hatásairól
Nyár, napsütés, meleg, nyaralás, vízpart. E sok kellemes
dolog mellett se feledkezzünk meg az évszaknak megfelelő
szépségápolásról!
Az erős napsütés, a meleg a nyári hónapokban olyan
kozmetikai hibák megjelenéséhez vezethet, amelyekkel tavasszal
nem, vagy alig találkozhattunk. (fokozott szőrnövekedés, foltok
megjelenése, szárazabb BŐR, bőrpír). Ahhoz, hogy elkerüljük
ezeket a rendellenességeket, ismernünk kell a napfény hatásait
és a napozás szabályait.
A napfény ultraviola sugarai:
UVA: Mélyebben hatol a bőrbe, barnulást hoz létre. Gyulladást
nem okoz, azonban gyorsítja az öregedési folyamatokat
(szabadgyök képződés).
UVB: Bőrpírt, gyulladást okoz. Hatására gyorsul a melanin
képződés, de ez a barnaság nem tartós. A fényvédőkön feltüntetett
faktorszám is, a készítmény UVB elleni védőhatását jelzi.
(Fényvédő faktor: megmutatja, hogy ugyan az az egyén az adott
napozószer használatakor mennyivel hosszabb ideig képes napozni
bőrpír keletkezése nélkül, mint nélkül)
UVC: bőrgyulladást okoz, ám fertőtlenítő hatású.
A napfénynek a bőrre jótékony hatásai is vannak. Gyorsul a
sejtosztódás, így gyorsabb a haj és köröm növekedés, a szaruréteg
megvastagodásával nő a bőr védekezőképessége. Javul a szeborreás
bőrök állapota a napfény sebgyógyító, hámképző, faggyúmirigy
működést csökkentő hatása miatt.
Megfelelő fényvédelem nélkül azonban a káros hatások
nagymértékben ronthatják a bőr állapotát. Bőrpír, gyulladás,
maradandó értágulatok, pigment foltok, ráncok alakulhatnak ki. A
bőr vízhiányos és zsírhiányos szárassága fokozódhat, a szabadgyök
képződés a kollagén és elasztikus rostokat roncsolja. A fokozott
izzadás növeli a bőr érzékenységét, és irritációt okozhat.
A problémák megelőzése érdekében használjunk fényvédőket
(olaj, spray és krém formájában). Nagyon világos bőr esetén
és kisgyermekeknél 20-25, világos 15-20, normál 10-15, sötét,
kreol bőr esetén is legalább 5-7-es faktorszámú készítményt kell
használni.
Napozószerünk vízálló, illatmentes és színezékmentes legyen.
Napozás után – miután letusoltunk – nagy víztartalmú, hűsítő
hatású zselével vagy krémmel ápoljuk testünk. Arcbőrünkre
nyugtató és regeneráló hatóanyagokat válasszunk, mint az aloe
vera, körömvirág, azulén, pantenol. A gyökfogó E, C-vitamin és
ß-karotin is részét képezzék nyári hidratáló krémünknek.
Még néhány fontos jó tanács:
– 11 és 15 óra között ne napozzunk, ilyenkor az árnyékban, szűrt
fényben tartózkodva is lehet barnulni;
– csecsemőt, lázas beteget, bőrbetegségben szenvedőt napra
vinni tilos!;
– friss műtéti hegeket, sebeket ne napoztassunk;
– az irritáció megelőzése érdekében se sminket, se parfümöt ne
használjunk;
– az önbarnító krémek nem biztosítanak fényvédelmet;
– úszás után kend be újra magad;
– „örökké a vízálló se vízálló”;
– ha ezek után mégis sikerül leégni jöhet a kamillás hideg
borogatás, a gyógyszertárakban kapható leégés utáni zselék és
a tejföl. (Ha hólyagos égésről van szó, azonnal orvoshoz kell
fordulni.)
A napfény, a tenger sós vize, a meleg szél, a strandolás, vagy az
uszoda klóros vize könnyen károsíthatják hajunk.
Nemcsak a bőrt, hanem a HAJAT is tönkretehetik a nap
ultraviola sugarai. Ennek oka, hogy az UV-sugarak hatására a
víz hidrogénperoxidként (fehérítőként) viselkedik. Szétroncsolja
a pigmenteket, a haj elveszti színét, fakóvá, merevvé válik. E
folyamat megelőzése érdekében UV szűrős sampont, balzsamot
használjunk.
Melegben jobban száll a por, izzadunk, tehát gyakrabban javasolt
a hajmosás. Hajmosáshoz mindig langyos vizet használjunk, a
forró víztől túl merev és fénytelen lesz a haj.
Problémát jelenthet még a nap szárító hatása is, hiszen a napfény

kivonja a haj keratinjában tárolt nedvességet, így az szalmaszáraz
és rugalmatlan lesz. Ebben az esetben a legfontosabb a balzsamok
és kondicionálók használata. Boltokban számos készítmény
kapható, de otthon is tudunk hatásos szereket készíteni.
Mélykondicionáló: 1 avokadót 1 csésze majonézzel (tojás, olaj)
krémesre keverünk, hajunkba dörzsöljük, 20 percre törölközőbe
csavarva hagyjuk. Tojásos kondicionáló: 1 tk babaolajat,
1 tojássárgájával habosra verünk, majd egy csésze vizet is
hozzá adunk. Masszírozzuk be a hajba, és utána mossunk meg
samponnal.
Nyáron sok olyan irritációs folyamaton (por, izzadás,
meleg) megy keresztül a haj, amelynek végeredménye, hogy
a faggyúmirigyek több zsírt termelnek, így hajunk is jobban
zsírosodik. Tanácsos gyakran hajat mosni, de semmi esetre se
dörzsöljük, mert eközben is irritálhatjuk a faggyúmirigyeket, és
hajunk ismét zsírosodhat. A samponok közül válasszunk olyat,
mely tartalmaz: csalánt, rozmaringot, vagy borsmentát.
Néhány jó tanács még a nyári hónapokra:
– érdemes a hajat világosabbra festeni, mert nehezebben fakítja
a nap, és kevésbé szívja magába a meleget;
– napozáskor viseljünk valamilyen csinos kalapot, vagy kössünk
divatos kendőt;
– ne csak a bőrünket kenjük naptejjel, használjunk a hajunkra
UV-szűrős hajsprayt;
– Fontos! Úszás után mindig öblítsd le a hajad, mert a
visszamaradó só és klórszemcsék rongálják hajkoronád!
A KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS is fontosabb szerepet kap a nyáron,
hiszen a napfény hatására gyorsabban nőnek körmeink, szárazabbá
válhat kézbőrünk és fokozódik a szaruképződés, mely lábainkat
érinti.
A körömcsipeszt vagy az ollót válasszuk elsőként, ha nincs
sok időnk a köröm gyakoribb formázásához. Ha tehetjük a
reszelést válasszuk, kevésbé roncsolja a körmöt. Fontos hogy a
körömerősségnek megfelelő reszelőt válasszunk: puha, érzékeny
körmökhöz finom szemcséjűt, a normálhoz pedig a homokszemcsés
fajtát.
Körmünket fokozottabb igénybevétel esetén ápoljuk olajjal,
használjunk színtelen védőlakkot, belülről pedig erősítsük
vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Fontos! A körömlakkok nem
vízállóak, az uszoda és a tenger vize feláztatja a körmöket, így a
lakk is hamarabb lepattogzik. Azoknak, akik vízpart mellett töltik
szabadságuk körömlakk helyett a színes zseléket javaslom, mert
sokkal ellenállóbbak a homokkal és vízzel szemben.
Kezünk finom bőre a gyakoribb kézmosás, a kerti munkák,
napozás miatt könnyebben kiszáradhat, ezért fontos a rendszeres
krémezés. Hetente alkalmazhatunk illóolajos, vagy citromos
kézfürdőt (friss citromlevet öntsünk langyos vízbe). A citrom
nemcsak puhítja a bőrt, de megelőzi a gombásodást is.
A nedvesség és a meleg táptalaja a gombáknak. Strandoláskor,
közös zuhany használatakor fokozottabban vagyunk kitéve a
gombásodás veszélyének. Nagyon fontos, hogy fürdőhelyeken
mindig használjunk papucsot, zuhanyozás után pedig alaposan
töröljük meg a lábunkat. Különösen a lábujjak közeit kell szárazon
tartani, mivel leggyakrabban ott fordul elő a gombás fertőzés.
Lábgomba esetén a bőr viszket, hámlik, berepedezik, kipirosodik
és hólyagocskák jelennek meg rajta. Sokszor az ujjak közti kipállás
jelzi a gomba jelenlétét. Körömgomba főként a lábon jelentkezik,
de a kézen is előfordul. A körmök sárgásan elszíneződnek,
megvastagszanak, felválnak, alapjuk morzsalékossá válik. Enyhébb
esetben csak esztétikai problémának tűnik, kórosabb esetekben
a járást is nehezítheti. Kezelésére gyógyszertárakban számos
készítmény kapható, de ne szégyelljük megmutatni szakembernek
sem.
Reméljük, tanácsaink révén a nyár végére is sikerül megőrizni
bőrük, hajuk és körmeik egészségét és szépségét! Kellemes nyarat
és „problémamentes” nyaralást kívánunk mindenkinek!!!
Szabóné Tóth Zsuzsanna kozmetikus mester
Hevesiné Sebők Andrea pedikür-manikür és műkörömépítő
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Mozgáskorlátozottak kerti partija

Belovainé tárlata

A Mozgáskorlátozottak és Más Fogyatékkal Élők Algyői Csoportjának kerti partiját a tájház udvarán június 15-én tartották.
A cseresznyefa árnyékában jó hangulatban gyülekeztek az emberek. Egy kis igazítás a sátor alatti padokon, s a terítést követően, mire a padok megteltek (vagyis megérkezett a 30 meghívott),
előkerült a pörkölttel teli, illatozó bogrács is. (Azoknak is eljuttattuk a pörköltet, akik valamilyen okból nem tudtak részt venni
a rendezvényen.)
Köszönet érte:
Nagy Lászlónak és feleségének, Margitkának, tagtársainknak,
akik otthonuk kertjében készítették el a marhapörköltet;
Békés Istvánnénak (Erzsike) is köszönet: tagtársunk révén kenyér, burgonya és ásványvíz is került az asztalra;
Tassy Jenő úrnak, aki ismeretlenül, de önzetlenül megajándékozta a csoportot savanyító üzeméből kovászos uborkával, káposztával és töltött paprikával;
Barkó Józsefné (Rózsika) tagtársunknak a gázpalackért és a
szervezési munkáért;
végül, de nem utolsó sorban az önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre állt, áll a jövőben is a tájház és udvara, illetve a faluház
terme egy-egy összejövetelünkkor.
A jelenlevők az ebédet követően megtekintették a tájházat.
Szívesen elevenítették fel szüleik, nagyszüleik emlékeit, képeit.
Ha csak egy pillanatra is, szívükkel a régmúltban érezhették magukat.
Egy kis beszélgetésre maradt még idő.
Most egy kis nyári szünet következik, de szeptemberben újra
összejön a kis csoport, ahová mindenkit szeretettel várunk.
Vezetőség

Az Algyői Művészkör tagja, Belovai Józsefné önálló
kiállítása június 8-án, csütörtökön megnyílt a Faluház
Galériában. A tárlat megtekinthető munkanapokon 9-18
óra között – július 6-ig.

Garantált hússertések
150-180 kg-ig
egész évben folyamatosan kapható.

Telefon:
06-20/988-5785

Sakkozni jó!
Az Algyői Sakk Klub szeretettel vár minden - a sakk iránti
érdeklődőt klubfoglalkozásaira. Gyermekek, felnőttek
egyaránt jöhetnek! A foglalkozások időpontja: minden
héten szerdán 17 órától a faluház földszinti kistermében!

Burgonya
(Kleopátra, Kondor)
házhoz szállítva
termelői áron
egész évben
kapható.
Algyő,
Kastélykert u. 169.
Tel.: 06/20/988-5785

Algyői lakos autó-villamossági
szerelést vállal.
Tel.: 30/2782-489

Lajstromszám: AL 1148
OKÉV: 06-0146-04

Személygépkocsi – Motorkerékpár – Segédmotor
Kedvezményes vezetői tanfolyamot indít

Szobafestés, mázolás,
tapétázás,
homlokzatfestés rövid
határidőn belül
garanciával vállalok.

2006. július 10-én (hétfőn) 17 órakor
Algyőn

Koza Ferenc
Algyő, Fazekas u. 42.

A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
További információ: Borbélyné Gyöngyi: 20/398-1137

Tel.:267-517
06/70/235-0566

Víz- gáz-, fűtésszerelési munkát
vállalok!
Érdeklődni:
06-30/4367-360
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Algyői arcok

Algyő a Nagyfa árnyékában
Háromféle jelentése is van Herke István Algyőn most
bemutatott könyve címének: Nagyfa árnyékában. Sok múltbeli
történetet ismerhetünk meg a faluról, a nagyfai büntetésvégrehajtó intézetről egyetlen ember emlékein keresztül. Herke
Isvánt első könyvéről, emlékiratairól kérdeztük.
– Mit jelent a cím: Nagyfa árnyékában?
– Radnóti Nem tudhatom című versének egy sorával
– „… Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága…” – a
szülőfalumról, Algyőről szól. De az Algyőhöz tartozó Nagyfáról
is, ahol a hatvanas években sporttisztként olyan tapasztalatokat
gyűjtöttem, hogy elmenekültem. Harmadrészt utal a címlapon
látható nagy fára, ami az algyői Tisza parton terebélyesedik, amit
– a fotó tanúsága szerint – én is megmásztam. Ennek a fának a
tövében el lehetett mélázni a múlton. Ez a könyv az életem egy
darabját mutatja be.
– De annak a fának valójában nincs védő árnyat adó
levélzete… Milyen Herke István Algyője?
– Én nem leírom, milyen volt Algyő a gyerekkoromban, vagy
az első munkahelyem Nagyfán, hanem benépesítem e helyeket. A
könnyebb eligazodás kedvéért még térképet is készítettem, hogy
látszódjon: milyen volt, milyen lett Algyő.
– Ma mi köti Algyőhöz?
– Egész életem arról szól, hogy vagy dolgozom, vagy mozgok.
Most is: gondolok egyet, aztán biciklire vagy a motoromra
pattanok, vagy éppen kocsiba ülök és Szeged-baktói házamtól
egészen Algyőig sietek. Az algyői temetőben két-három órát is
eltöltök: anyám és apám sírját teszem rendbe, egyszer majd én is
itt pihenek…
– Miért írta meg emlékeit?
– Gyerekkorom óta gyűjtöm Algyő tárgyi emlékeit. Most ezt
azzal egészítem ki, hogy leírom, amire emlékszem. Például azt,
hogy mindenki a saját mesterségének a szeretetét sugározta.
Ezt láttam Bakos Elek kovácsnál, vagy a Bozóki-féle bognár
műhelyben, a Süli-Zakar család borbély üzletében, ahova a mai
napig is járok. Tartozom azzal, hogy rögzítsem a múltat úgy,
ahogy én megéltem. Ezért aztán olyan dolgokról is beszámolok,
amiket eddig senkinek se meséltem el: például az ’56-os
sebesülésemről.
– De a fölbukkanó emlék kapcsán ír például az egyik tanár
kíméletlenségéről, a nagyfai párttitkár vesztegetési módszereiről
is. Nem tart attól, hogy megbánt másokat?
– Ha magammal őszinte vagyok, akkor másokkal is. Aztán
meg: mindenki megírhatja a saját emlékiratait. Az én könyvem
célja: gátolni a feledést és segíteni a megbocsátást.
– Az algyői könyvtár múltidéző pályázatán is elismerték a
halálhoz és a temetéshez kapcsolódó algyői szokásokról írt
dolgozatát. Milyen módszerrel ír?
– Kézzel teleírtam 10 darab 100 oldalas füzetet. Nálam
így kezdődött a könyvírás. Amikor megakadtam, nem
találtam a fonalat, akkor leültem gondolkodni, vagy másokat
kérdeztem, fényképeket és más dokumentumokat kértem.
Legalább százötven algyői családot fölkerestem az emlékeim
pontosításáért, vagy kiegészítésért. Aztán a gépírónő leírta a
szöveget, majd támogatókat kerestem és találtam, akik anyagi
segítséget nyújtottak ahhoz, hogy megjelenjen ez a sok képet is
tartalmazó könyv.
– A szerzőnek miért fontos a saját könyve?
– Hatvannyolc éves vagyok, úgy gondolom, ha valaki nem tud
maradandót alkotni, valójában olyan, mint a hangya: hiába élte
szorgalmasan az életét, nem hagy nyomot.
P. I.

13

Algyőtől Isztambulig… (és tovább)

Az utóbbi években (különösen Kovács „Kokó” István
dicstelen véget ért dicsőséges
profi pályafutása óta) egyre
népszerűbb sport az ökölvívás
Magyarországon. A kereskedelmi csatornák ontják a profi
bokszmeccseket, s ezeken felbuzdulva mind több gyerek választja a ringet. De az újdonsült
ifjúsági EB-bronzérmes algyői
Nokta Norbi nem így keveredett bele ebbe a sportágba. Ő
a bátyját követve jutott el először edzésre hat esztendővel
ezelőtt, tíz évesen, és semmi
mást nem akart, csak eltölteni
az idejét. Első versenyén, egy
kiskunmajsai bokszgálán ki is
kapott annak rendje és módja
szerint, alaposan ráijesztve ezzel szüleire, hiszen nem sokkal
korábban szenvedett fejsérülést egy balesetben: elütötte
egy autó. A vereség után fájt a
feje, ezért majdnem befejezte
a bokszolást, illetőleg a szülei
aggodalma miatt csaknem abba
kellett hagynia. Edzője, Kátó
Sándor azonban már akkor
meglátta benne a ritka adottságokat, s rábeszélte a szülőket
a folytatásra. Legfőbb érve az
volt, hogy Norbi igazi ökölvívó
típus: nem fogják sokszor megütni pályafutása során. Sokat
fog ütni és őt is sokat próbálják
majd ütni – de igen ritkán találják el. (Kátó Sándor jóslata
azóta beigazolódott.)
A győzködésnek, beszélgetéseknek köszönhetően aztán a
bokszolói pályafutás folytatódhatott, ám egyelőre úgy folytatódott, ahogy elkezdődött:
Pécsett az országos serdülő bajnokságon Norbi ismét kikapott.
2003-ban azonban egy hajdúsámsoni gála végre meghozta
az áttörést: ezen a versenyen
Nokta Norbert győzött. Két
esztendő múltán pedig tagja
lett a válogatott keretnek; többek között Belgrádban, Aradon,
Szabadkán ért el nemzetközi sikereket, az idén tavasszal pedig
bronzérmet szerzett Tiranában,
az ifjúsági Európa Bajnokságon.
Mint Szalkai László, Norbi
vásárhelyi edzője mondja (Norbit ugyanis két edző tanítja,
neveli: Kátó Sándor Algyőn és
Szalkai László Hódmezővásárhelyen): az ökölvívás az univerzális tehetségek sportja. Azaz a
jó bokszolók mindenre alkalmasak (akárcsak a jó színészek,
teszi hozzá Kátó Sándor). Kitű-

nő ökölvívó csak jóeszű ember
lehet. Mert igaz ugyan, hogy a
ringben az ösztönök, a reflexek
működnek elsősorban, ám ahhoz, hogy ezek a reflexek kialakuljanak, és olyanná alakuljanak, amilyenekkel győzelmeket
lehet aratni, ahhoz nem elég a
tehetség és nem elég a szorgalom: ész is kell hozzá. Norbi is
sokoldalú talentum: jól focizik
és édesapjától a zenei tehetséget is örökölte.
Itt van hát egy ígéretes fiatalember. Válogatott, EBbronzérmes, augusztus elején
Isztambulban világbajnoki éremért küzdhet. Ha helyezett lesz,
bekerül a Csillag Programba
– és az „Isten se menti meg” a
pekingi olimpiától… A kérdés
most már „csak” annyi, hogy
jól fog-e Nokta Norbi sáfárkodni istenadta tehetségével?
Jó esély van arra, hogy
igennel felelhessük meg ezt a
kérdést. Norbi ugyanis nagyon
céltudatos és nagyon alázatos.
Nem „szállt el” az eredményeitől, és bár nem rajong a
kemény edzésmunkáért, tudja, hogy anélkül nem megy.
(Szalkai László a római olimpia
bajnokához, Török Gyulához
hasonlítja.) Mindig is nehéz körülmények közt élt, s édesapja
közelmúltbéli halála óta ezek a
körülmények csak nehezedtek.
(Nem is beszélve arról, hogy
édesapjában egyik legnagyobb
rajongóját és odaadó hívét,
pártfogóját is elveszítette.)
Norbi – köszönhetően elsősorban edzőinek – mára látja,
átérzi, hogy a sport számára kitörési lehetőség. Az ökölvívás
által érvényesülhet: emberileg,
anyagilag, erkölcsileg. Norbi
ezzel tökéletesen tisztában van,
s ennek tudatában készül a világbajnokságra.
Ady Endre önvallomása,
amelyet Az Értől az Óceánig
című versében fogalmaz meg,
Nokta Norbira is igazzá válhat:
ha jól sáfárkodik mindazzal,
amit reá bíztak, nincsenek határok…
„Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Óceánba.”
Bene Zoltán
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Orvosi ügyeletek
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

2006. júliusi Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:

július 03-tól 07-ig: 12.00 és 16.30 óra között;
július 10-től 14-ig: 08.00 és 12.30 óra között;
A gyermekorvosi rendelés időpontja
július 17-től 21-ig: 12.00 és 16.30 óra között;
júliusban a rendelő ajtaján lesz kifüggesztve.
július 24-től 28-ig: 08.00 és 12.30 óra között;
július 31-én: 12.00 és 16.30 óra között;
augusztus 01-jétől 04-ig: 12.00 és 16.30 óra Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól
között.
14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig,
hosszabbításának megszervezése.
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
Péter utca 1-3., II. Rendelő I. emelet 102-es szoba.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
DR. KOVÁCS ÁGNES
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
fogszakorvos rendelése
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.
Hétfő, 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:
Július 03-tól 07-ig:
július 10-től 14-ig:
július 17-től 21-ig:
július 24-től 28-ig:
július 31-én:
augusztus 01-jétől 04-ig:
augusztus 07-től 11-ig:

12.30 – 16.30 óráig,
07.30 – 11.30 óráig,
12.30 – 16.30 óráig,
07.30 – 11.30 óráig,
12.30 – 16.30 óráig;
12.30 – 16.30 óráig,
07.30 – 11.30 óráig.

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 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.

Házasság:
Herczeg Ferenc és Juhász Gréta
Krisztina (2006. 05. 27-én) házasságot
kötött.
Sok boldogságot!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
Telefon: 20/965-09-97
Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL-utalványt elfogad
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Július 03 – 07.:
július 10 – 14.:
július 17 – 21.:
július 24 – 28.:
július 31.:
augusztus 01 – 04.:

07.30 – 12.00 óra;
12.30 – 16.30 óra;
07.30 – 12.00 óra;
12.30 – 16.30 óra;
07.30 – 12.00 óra;
07.30 – 12.00 óra.

Július 24-től augusztus 04-ig Törökné dr.
Kálmán Antónia szabadságon lesz. Betegeit
helyettes látja el.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Születés:
Faragó Gyöngyinek és Kovács
Mihálynak (2006. 05. 19-én) Tamás

nevű gyermek született.
Gratulálunk!
Haláleset:
Tóth Jánosné született Baráth
Julianna (2006. 05. 29-én) elhunyt.
Nyugodjon békében!

Rendezvényről rendezvényre
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu
Internet: www.algyo.hu
Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220
Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Szent Iván éji varázslások...
Mindennek, mindenkinek van lelke. Az
embereknek, állatoknak, növényeknek,
köveknek, vizeknek, szélnek, csillagoknak,
Napnak, Holdnak, felhőknek, de még
a helyeknek is. Ezt a lelket energiának,
rezgésnek, erőnek is felfoghatjuk.
Negyedik éve ünnepeljük a tájházban
a Napforduló ünnepét, a Szent Iván
napját. Bár a napforduló 2-3 nappal
korábban van, mint Szent Iván napja,
mégis gyakorta együtt emlékezünk e
korábban sokkal nagyobb jelentőséggel
bíró Nap-ünnepről. A Nap ekkor éri el égi
útjának csúcspontját, ekkor a leghosszabb
a nappal és legrövidebb az éjszaka. A
fény győzelme a sötétség felett! Ezen
az éjszakán minden megtörténhet! Ez
az éjszaka más, mint a többi! Aki eljött
a tájházba, az megbizonyosodhatott
erről. A sámándob, az énekek, a versek
hol lassú, hol pergő ritmusánál valóban
érezhette a természeti erők hatalmát, a
tűz erejét, a levendula illatú füstöt. A tűz
valóban gyógyított lelket, testet egyaránt.
Ott a tűznél elfelejtettük fáradságunkat,
gondjainkat, a dob ritmusára lejtettük

táncunkat. Együtt! Felemelő érzés volt.
Igazi szertartás!
A többi program csupán kiegészítője
volt ennek az egynek. A tűzzsonglőrök
nehéz és látványos produkciója ámulatba
ejtett bennünket. Ördögi ügyességgel
játszottak a tűzzel.
Szatmári Károly csillagász távcsövén
keresztül szemlélhettük a csillagos eget.
Szerencsére az idő is kedvezett. Bár a
Hold most nem volt látható, a Jupiter a
négy holdjával kárpótolt ezért.
Távcsövön és szabad szemmel is
láthattuk a Nagy Göncölt, a Kis Göncölt,
a Kassziopeiát, a nyári háromszöget és
néhány ködhalmazt. A népzenei műsor
– bár majdnem olyan hosszú volt, mint
a szentiváni ének – a hegedű, brácsa,
nagybőgő, citera és tárogató hangján szinte
valamennyi tájegységünket – határainkon
túlról is – felölelte. Éjfélkor Shakespeare:
Szentivánéji álom című vígjátékának
filmváltozatát néztük meg. A filmben
valóban megtörtént nagyon sok hihetetlen
dolog.
A gyerekek sem maradtak szórakozás

nélkül, hiszen Szöcskével és Tücskével
kalandozásra indultak tintaerdőben, Pepi
bohóc csoportja pedig tánccal, énekkel, no
meg arcfestéssel változtatta őket csodás,
bár kissé bizarr lényekké.
S ezen az éjszakán, a hosszú együttlét alatt nemcsak a lelkünket, hanem a
testünket is tápláltuk. A kemencében
(melyet Herczeg József fűtött be nagy
szakértelemmel) sült kolbász (persze
mustárral
kiegészítve)
mindenkinek
nagyon ízlett, s jól csúszott rá a hűsítő
sör és más ital. Farkas Imre jóvoltából
pedig különleges – snidlinges és füstölt
– kecskesajt-falat is jutott mindenkinek.
Hát, ilyen élményben volt részük
azoknak, akik eljöttek. Azonban az otthon
maradottak is részesültek a programból,
hiszen Bakos István lovaskocsiján a falun
végighajtó bohócok csalogatójából ízelítőt
kaptak az estéről.
S végezetül álljon itt a Napköszöntő,
mellyel a sámándobos szertartást zártuk:
„Áldott Nap! Bennünk vagy!
Bennünk vagy áldott Nap!”

Huszadik évfordulóját ünnepli az ŐBK
Az Ősgyeviek Baráti Köre (ŐBK) az idén ünnepeli
fennállásának huszadik évfordulóját.
A jubileumi találkozó helye: algyői faluház.
A találkozó időpontja: július 29. (szombat).
A jubileumi találkozó programja:
10 órától gyülekezés, regisztráció a személyes ajándék átadása.
A jubileumi érmék átvétele és árának rendezése.
Az elnök folyamatosan fogadja az érkezőket. Pezsgő a büfénél!
12 órakor elnöki megnyitó.
A Parlandó kórussal együtt közösen elénekeljük „A kanyargó
Tisza partján...” című nótát.
Az elnök köszönti a tagságot és a meghívott vendégeket, majd
összefoglalót ad a szervezet életútjáról.
A szokáshoz híven dr. Piri József polgármester ad tájékoztatót
Algyő fejlődéséről.
Az elnök jubileumi emlékérmeket ad át a kiváló munkát végző
vezetőségi tagoknak.
Ünnepi műsor:
Nóták, dalok, operett részletek az ötéves Parlandó kórus
előadásában, két részben. Hastáncosnők fellépése „A mesés kelet
ege alatt” címmel.
Közös ebéd. Menük:
„A” menü: szabadtálalásos marhalábszár pörkölt, savanyúság,
köret.
„B” menü: Makó-féle vegetáriánus tál. Rajta hal, rántott karfiol,
köret.

Ebéd: 1.500.-Ft/fő
Tagdíj: 1.000.-Ft/fő (de csak annak, aki még a Falunapokra
nem rendezte)
Ajándék: Egy jubileumi emblémával ellátott baseball sapka,
amelyet csak tagjaink kapnak.
Jubileumi érme:
Az ŐBK vezetősége a jubileumi érme kiadásáról 2005-ben
döntött. A jelentkezést felmértük, további jelentkezést elfogadunk.
Fizetni vagy csekken a közleményben részletezett módon, vagy
személyesen a szokásos módon.
Cím: Pálföldi Mártonné Algyő, Vadvirág u. 26.
Telefon: 62/268-477 vagy 06-30-656-15-68
Befizetési napok: június 24-től, július 20-ig szombatonként és
vasárnaponként.
Figyelem! A vezetőség javasolja a mellékelt csekk
igénybevételét!
Az érmék ára a felméréskor közölttel azonos.
Ezüst érme dobozban: 6.000.-Ft/db.
Bronz érme kapszulában: 600.-Ft/db.
Tiszai nóták gyűjtése:
Az ŐBK jubileumi találkozójára a vezetőség Tiszai nóták
gyűjtését hirdeti meg. A legtöbb nótát leadó személy értékes
jutalomban részesül. Csak a nóta címe nem elég: szöveg, esetleg
kotta leadása is szükséges!
Karsai László
ŐBK elnök
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Algyő „ízek” a TV PAPRIKÁ-n
A TV PAPRIKA szerkesztője, Illin Klára operatőrével Algyőn
forgatott.
A közel 40 perces dokumentumfilm hűen tükrözi az algyői
kultúra sokszínűségét, az utókorra hagyva és bízva az eredeti
gyevi receptek tárházát és elkészítési módját, valamint a különféle
hagyományokat.
A felvételen dr. Kürti Béla régész az Ópusztaszeri Történeti
emlékparkban szólt az algyői honfoglalás kori temetőről és annak
örökségéről. A „Sasíjászok” Nomád Hagyományőrző Csoport
vezetője, Lele János és a tagok honfoglalás kori harci bemutatót
tartottak. Gálné Nagy Ildikó szövő népi iparművész a rozmaringos
mintát szőtte bemutatójában. Az Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar zenéjére az Algyői Hagyományőrző Együttes tagjai
algyői táncokat és menyasszonyost roptak. Az Algyői Lovasklub
Egyesület tagjai lovas kocsikkal érkeztek a Faluházhoz. Szabó
János pedig a hagyományos algyői kosárfonást mutatta be.
Az Algyői Nyugdíjas Klub és az Algyői Nőegylet tagjai
hagyományos algyői ételek elkészítéseinek menetét mutatták be:
Süli Istvánné, Szabó Istvánné, Vidács Jánosné és Molnár Józsefné
keze nyomán ízletes, hagyományos ételek készültek (babos
birkahús, csomós leves, ikra-fasírt, kemencében sült keszeg,
krumplis pogácsa és agyongyúrt tészta).
Az Algyői Halászcsárda tulajdonosa, Barta László algyői
halételeket készített.
Mészáros Balázs a Tiszát és az algyői halászatot mutatta be.
Készültek vágófelvételek a Tiszáról, az algyői templomról,
a tájházról, a faluházról, a könyvtárról, a közintézményekről,
a polgárházról, az önkormányzat épületéről, valamint algyői
parasztházakról.
Ezúton szeretném megköszönni a szervezetek, a magánszemélyek azonnali támogatását és segítségét, hiszen egy
emberként léptek fel a nemes cél érdekében – belátva, mennyire
fontos egy ilyen dokumentumfilm elkészülte! Minden algyőit arra
buzdítok, hogy a TV PAPRIKA „Ízes hagyományok” sorozatában
tekintse meg az Algyő sokszínű, gasztronómiai és kulturális
értékeit bemutató filmet!
Bereczné Lázár Nóra

Faluházi rendezvénytár
JÚLIUS 3-7., 8 órától: III. Süli András Művészeti Alkotótábor az
Algyői Művészkör tagjaival a GYEVITUR Kft. területén.
JÚLIUS 4. (kedd) 15 óra: Mozgáskorlátozottak gyűlése.
JÚLIUS 7. 19 óra: TINIBULI a faluházban (Belépőjegy: 300
Ft).
JÚLIUS 10-14., 8 órától: Színjátszó Tábor a GYEVITUR Kft.
területén, valamint a faluházban. INFO-TELEFON: 62/517173, 70/249-8556.
JÚLIUS 12. (szerda) 13-15 óra: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
JÚLIUS 13. (csütörtök) 17 óra: Az Algyői Művészkör következő tagjának: Tessényiné Fogarasi Margit Falusi hangulatok
című önálló kiállításának megnyitója a Faluház Galériában. A
tárlatot megnyitja Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester
asszony. A kiállítás megtekinthető munkanapokon 9-18 óra
között – augusztus 4-ig.
JÚLIUS 20. (csütörtök), 16-18 óra: a Prometheus Rt. Szaktanácsadása.
JÚLIUS 24-28., 8 órától: „Magyar táj-magyar ház” Programtábor
a GYEVITUR Kft. területén. INFO-TELEFON: 62/517-173.
JÚLIUS 28. (péntek), 18 óra: az Algyői Nőegylet taggyűlése.
JÚLIUS 29. (szombat), 18 óra: az Ősgyeviek Baráti Körének taggyűlése.
JÚLIUS 30. (vasárnap): Anna-napi búcsú 2006. – Orosz, török,
lengyel és litván néptánccsoportok fellépése.
JÚLIUS 31–augusztus 4.: Sporttábor I. az Algyő Sportjáért Közalapítvány szervezésében. INFO-TELEFON: 20/928-6144

Kirándulás Prágába!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint Farkas Ferenc tanár, idegenvezető kirándulást szervez a száztornyú arany
Prágába augusztus 2-6., valamint október 19-23-a között! Megtekintjük Prága nevezetességeit, Pozsonyt, ellátogatunk Karlovy
Vary-ba, Loketba, Telč-be! Emellett lengyelországi és montenegrói kirándulásokkal is szolgálunk! A kedvezményes kirándulásról érdeklődhet a faluházban Bereczné Lázár Nóránál, vagy a
62/517-173-as telefonszámon!

Csíksomlyón jártunk
Az 1. oldalon olvasható vers születésének történetéhez tartozik az alábbi anekdota.
Az algyőiek, a hagyományokhoz híven, idén is ellátogattak Csíksomlyóra, a
pünkösdi búcsúra. Másnap Szinajára igyekezvén az egyik benzinkútnál ismerős
jött oda hozzánk, hogy elvinnénk-e egy darabon. Ez az ismerős nem volt más, mint
Vén Árpád, a költő. Aki több éve jön már velünk, az tudhatja, hogy valamelyik
évben Kézdivásárhelyen verseskötetével ajándékozott meg bennünket. Most se
véletlenül akart velünk jönni: miután megismerkedtünk a nála lévő versekkel,
elpanaszolta, hogy szeretné kiadatni a verseit, de nincs elég pénze. Mire a költő
leszálláshoz készülődött, jelentős összeget adtunk össze a versek kiadatásához.
Cserébe kaptunk tőle egy pár verset, melyet elhoztunk a könyvtárba, hogy majd
megismertetjük a Hírmondó olvasóival. (A most közölt verset a búcsú másnapján
írta a szerző.)
M. L.

Júliusi vásárnaptár
JÚLIUS 03. (hétfő), 9-13 óra:
Műanyag vásár.
JÚLIUS 04. (kedd), 9-13 óra:
Ruha, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 11. (kedd), 9-13 óra:
Ruha, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 12. (kedd), 9-13 óra:
Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 13. (csütörtök), 9-12 óra: Méteráru vásár.
JÚLIUS 17. (hétfő), 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 18. (kedd), 9-12 óra:
Ruha, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 19. (szerda), 9-12 óra: Kosztüm-, öltönyvásár.

Kajakosok és eredmények
Áprilisban évadnyitó versenyen, Szegeden Jani Zoltán V.,
Kopasz Bálint I., Jani Attila VI., Molnár József V., Varga Zoltán
VII., Baranyi Anita VII., Kovács Roland VII., Jani Lilla IV.
helyezést ért el. Májusban a Maraton OB-n, Győrben Demeter
Irén és Kopasz Péter I. helyezett lett. Júniusban a Tisza-régió
Diákolimpián (Szolnokon) a ’96-osok korcsoportjában: Jani
Zoltán II., Jani Attila IV., Kovács Roland VIII.; a ’94-esek
korcsoportjában: Bakos Máté V.; a ’93-asok korcsoportjában
Jani Lilla VII.; a ’92-esek korcsoportjában Molnár József III.,
Varga Zoltán VII. helyezést ért el. Az Országos Diákolimpián
(Velence) a ’96-os korcsoport: Jani Zoltán III., Kopasz Bálint
IV., Jani Attila III., Kovács Roland VII. lett; a ’92-es korcsoport:
Molnár József V., Varga Zoltán VIII. helyezést ért el.

Kedves hirdetőink! Az Algyői Hírmondó szeptemberi
számába szánt hirdetéseket a könyvtár postaládájába kérjük
bedobni augusztus 20-ig. Fizetés utólag: szeptemberben.
Szerkesztőség
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

