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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Arany ágon...

Arany ágon ül a sármány, 
kicsi dalt ju j fuvoláján, 
arany égen ül a bárány, 
belezendít citeráján.

Piros alma szívem ágán, 
kivirító koronáján, 
aki kéri, neki szánnám. 
Akinek kell, sose bánnám.

Weöres Sándor

Levél az Algyői Hírmondó szerkesztőségéhez

Az Ősgyeviek Baráti Köre (ÖBK) vezetősége nagy 
örömmel és érdeklődéssel értesült arról, hogy ez év 
Januárjában útjára Indult a helyi önkormányzat lap
ja, az Algyői Hírmondó című, havonként megjelenő 
újságja, krónikája.

A  lap első 3 számát lapozgatva az a vélemé
nyünk alakult ki, hogy a helyi lakosság régi óhaja és 
vágya teljesült, mert a lap írásai neki és róla szólnak. 
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a Jelenlegi köz- 
igazgatási felállásban — a község részönállósága 
mellett — a lap magára vállalja a mindennapi élet 
eseményeiről szóló tájékoztatást, az itt élők kérései
nek közreadását, ugyanakkor mozgósít is bizonyos 
feladatok megoldására, a helyi életkörülményekjob- 
bítását célzó összefogásra, társadalmi akciók szerve
zésére.

Az ÖBK hat évvel ezelőtt, 1986-ban alakult meg 
azzal a céllal, hogy a szülőfaluhoz, az itt élőkhöz egy 
kicsit közelebb hozza azokat az „ősgyevieket", akik 
az elmúlt évtizedek nagy társadalmi mozgásai köze

pette kirajzottak a faluból, és az ország messzi vidé
kein, sőt külföldön találták meg boldogulásukat. Az 
évenkénti Anna-napi búcsú alkalmával rendezzük 
azokat a nagy találkozókat, amikor „hazajönnek" az 
elszármazottak és köszöntik itthon élő rokonaikat, 
barátaikat. Ma is meghatódva emlékezünk az első 
összejövetelre, ahol sírva borultak egymás nyakába 
olyan volt iskolatársak, ifjúkori cimborák, akik har
minc-negyven éve nem látták egymást, és csak 
annyit tudtak mondani: „hát te vagy az”?

Jelenleg mintegy 120 családot (fele vidéki, fele 
Itt élő) tömörít az ÖBK, és nagy öröm számunkra az 
összetartozás érzése, a baráti kapcsolatok ápolása. 
A  találkozókon készült csoportos fényképek féltve 
őrzött darabjai a családi albumoknak éppúgy, mint 
a nőnapi, vagy a karácsonyi üdvözletek. S ha valaki 
elhagyni kényszerül e világot, az ÖBK tagjai is 
könnyes szemmel Intenek istenhozzádot a régi ba
rátnak, vagy ismerősnek. De felvállaltunk olyan ten
nivalót Is, mint a II. világháborús áldozatok emlék-
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2 Algyői Hírmondó

táblája létesítésének támogatása. Nagy figyelemmel 
kísérjük az új Faluház építését, ahol az ÖBK Is 
szeretne majd helyet kapni, működését az intézmény 
programjába Illeszteni.

Mindezek mellett az ÖBK vezetőségének sok 
gondot jelent, hogy főleg a vidéken élő tagjait mikép
pen tájékoztassa a falu életémek fontosabb történé
seiről, várható eseményeiről. Az Algyői Hírmondó 
megjelenésével megoldottnak látszik ez a feladat, ha 
meg tudjuk szervezni a lap eljuttatását az érintettek 
részére. Örömmel vennénk, ha kaphatnánk a szer
kesztőségtől 50-60 db „tiszteletpéldányt” a lap vala
melyik (esetleg megmaradt) számából és ezeket to
vábbítanánk a vidéki ÖBK-tagoknak, kérve őket a lap 
előfizetésére. Természetesen szívesen felkeressük a 
helyben élő köri tagokat Is, és felhívjuk figyelmüket a 
lap szerepére és előfizetésének Jelentőségére.

Ezzel párhuzamosan örömünkre szolgálna, ha 
a lapban helyet kaphatnának az ÖBK tevékenységé
ről szóló tájékoztatók, híradások Is. Javasoljuk, hogy 
a lap teijedelml lehetőségeinek függvényében folya
matosan közöljenek részletéket az Algyő és népe 
című, 1987-ben megjelent helytörténeti kötetből, 
amelyek erősítenék az olvasók hitét és ragaszkodá
sát falujuk lránt.

Egyébiránt amikor üdvözöljük a lap születését, 
bizonyos aggodalmunk is van a folyamatos megje-

Gondolatok egy falugyűlés kapcsán
Érdekel bennünket a falu sorsa?
Perszel Nyugodtan kijelenthetem, mert valami

lyen fórumon mindannyian elmondjuk a vélemé
nyünket. Ki a sarki kocsmában, ki a bolt előtt, ki a 
könyvtárban, és vannak, akik a falugyűlésen 200 
ember előtt. Nem kell bizonygatni: ez utóbbi a nehe
zebb. Vállalni a rizikót, hogy nem fejezem ki magam 
érthetően, mást látnak a mondataim mögött, ami 
nekem gondom, esetleg másnak nem, népszerű le
szek, vagy megszólnak?

Március 16-án összegyűltek azok, akik első kéz
ből akarták hallani, mi történt a „rendszerváltás” 
után, és milyen lehetőségeink lesznek az előttünk 
álló, könnyűnek éppen nem nevezhető évben.

Hallhattuk a későig dolgozók buszmenetrend
változtatási Igényét, még a megoldásra Is tettekj avas
latot. Több felszólaló gondj a volt a szennyvíz, a magas 
talajvíz elvezetése, a csatornák rendbehozása.

Természetes, Jogos igények. Sokunk pénztárcá
ja bánja a szennyvíz elszállíttatását. Vannak olya
nok, akik a falu magasabban fekvő részein laknak, 
nekik talán könnyebb, de hiszem, azoknak a társas
házban élőknek is elsődleges gondja ez, és bajaikra 
minél gyorsabb megoldást kívánnak találni. Nem 
hiszem, hogy a feljelentgetés ilyen lenne.

lentetés, a fentmaradás esélyeit Illetően. Manapság 
sok lap, folyóirat megszűnni kényszerül, főleg pénz
hiány miatt. Ilyen veszélyt látunk az Algyői Hírmon
dó esetében is, ezért célszerű lenne olyan támogató
kat keresni és találni, akik érdekeltek és tudnának 
is segíteni (pl.: olajipar, nagyfai gazdaság, helyi szö
vetkezetek stb.). Természetesen egyéni adományok 
is enyhíthetnék a lap megjelentetésének gondj alt. Az 
ÖBK, figyelemmel szerény lehetőségeire, szintén a 
segítők körében kíván lenni.

Tisztelt Szerkesztőség!
Az Ősgyeviek Baráti Köre őszinte barátsággal 

köszönti a szerkesztőség minden tagját. Munkájuk, 
amire vállalkoztak, minden bizonnyal verejtékes 
lesz, megérdemel minden tiszteletet és támogatást. 
Talán majd, az utókor fogja kellőképpen értékelni 
mindazok helytállását, akik a lap születésénél bá
báskodtak és „neveltetésében" közreműködtek.

Kívánjuk, hogy minél több családhoz jusson el 
a Hírmondó és szolgálja híven a nevében szereplő 
nemes célkitűzést: mondjon jó híreket az olvasónak, 
a falu lakóinak, az „ősgyevieknek” egyaránt.
Szeged, 1992. február 20-án.

Megkülönböztetett tisztelettel:
Karsal László Dombi Gyula

ÖBK-elnök ÖBK-titkár

A képviselő úr elmondta: ebben az évben lesz 
arra pénz, hogy bővüljön a szennyvíztisztító kapaci
tása és elsőként a Bartók Béla utca kerülhet rákö
tésre. Addig talán még futja a türelemből.

Szeméti Gond? Igen. Nem lehet egyszerűen el
intézni, mondván: apáink is megoldották. Nem volt 
ilyen minőségű és mennyiségű szemetük. Ami volt, 
azt kemencében, kályhában el tudták égetni.

Hallhattuk: telep (illegális) akad bőven a falu
ban: a Tisza parton, a 47-es út mentén, a Fazekas 
utcai tónál, az állomás melletti háromszögben, a 
Kórsó utca végében. Ez utóbbit próbálta az önkor
mányzat rendbe hozni, több alkalommal összedú- 
ratni, megkímélve így a környéken lakókat a bűztől, 
fertőzéstől. Amikor arra Jártam, úgy láttam, ez nem 
sikerült.

A  szemetet felkapja a szél; a lerakók gyakran a 
legrövidebb utat, az utca közepét választják a zsákok 
kiürítésére. Mi lesz ennek a vége? Elönt bennünket 
a szemét? Megoldás mindenképpen kell! Több kon
téner kihelyezésével, vagy a zsákos szemét elhordá- 
sával, amit sok más, hasonló lélekszámú községben 
(Isd. Deszk), már megszerveztek.

Volt, aki javasolta a központi gázmérő felszere
lését, mondván: nem lehet tudni, milyen kalóriaér
tékű gáz jön be a faluba. Igaza van. Hogy ml lehetne 
a megoldás, talán szakember meg tudná mondani.
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Megbolydult a falu: adót kell fizetni az utcára 
ültetett gyümölcsfák után. Igaz? Nem Igaz! Hangzott 
a képviselő úr válasza. Ő, Ilyet még nem hallott. Ezért 
ahelyett, hogy kidarabolnánk a fákat, nyugodtan 
ültethetünk, sőt vlrágosíthatunk Is: szemet gyönyör- 
ködtetőbbé változtathatjuk utcáinkat.

Elhangzott a kérdés: mit szólnánk a kábel ív
hez? Szokni kell a gondolatot, ismerni a költségeket. 
Tudom, lehetőségeivel már Jó néhány környező köz
ség él, és talán kiépítésével Algyő sem kullogna a 
többi település után. Mert nagyon hozzá vagyunk 
szokva, és könnyen kijelentjük: Algyőn nincs semmi!

Ez a falugyűlés erre is alkalmat adott, hogy 
számba vegyük: mi az, amink van. Kiépült a strand, 
és az a néhány száz ember, aki a nyáron lesétált, 
láthatta: nem lehet az előzővel összehasonlítani. Volt 
bolya, öltöző, kút, szemetes, hétvégén büfé, gyereke
inkre pedig csónakos őr vigyázott.

Épül a faluház. Nem hiszem, hogy nincs szük
ségünk rá. Próbáljuk elfelejteni a régit, az ütött-ko- 
pott, aládúcolt épületet. Az újat majd olyan ember 
kezébe kell adni, aki tud a lehetőségekkel élni, ki
használja a kor kívánta igényeket. Akkor majd büsz
kék leszünk rá.

Az Iskola új felállásában biztosítékot jelenthet 
arra, hogy nem kell gyerekeinket Szegedre buszoz- 
tatni.

A  sportkör már most lehetőséget kínál a felnőt- 
teknekszabadidej ük egészségesebb eltöltéséhez. Asz- 
szonytomával, önvédelmi sporttal, foci- és kézilabda 
edzésekkel.

A  nyugdíjas klub és a tánccsoport váija az új 
tagokat. A  könyvtár nyelvtanulást és szakmai előa
dás sorozatokat kínál. És van már újságunk is, az 
ALGYŐI HÍRMONDÓ.

Biztosan Jó néhányan vannak, akik a problé
mákból is, s az eredményekből is mást és többet 
vettek volna számba. Nekem ezek a gondolatok Ju
tottak eszembe a falugyűlés után. Talán ha gyakrab
ban találkoznánk, és közösen gondolkodnánk, kel
lemesebben élhetnénk mindennapjainkat.

Molnámé Vida Zsuzsanna

Ebek tartása a veszettség tükrében

Magáról a vírus okozta, ezáltal fetőző, gyógyítha
tatlan megbetegedésről. A veszettség mint betegség az 
egész világon ismert, és előfordul, kivéve Ausztráliát, 
ÚJ-Zélandot és Japánt. (Nem véletlenül tilos ezen 
országokba az ebek bevitele.) Mivel gyógyíthatatlan, 
Jelenleg is a legrettegettebb zoonosis (állatról emberre 
terjedő betegség). Minden melegvérű állat fogékony a 
vírus iránt: a madarak ellenállóbbak mint az emlősök.

Három járványtani forma különböztethető meg: 
az urbánus (városi, települési) a kutya, macska, silva- 
tikus (erdei) nálunk a róka, és a trópusi vidéken a 
vérszívó denevér által teijesztett veszettség.

Hazánkban a 30-as években bevezetett évenkénti 
kötelező eboltás eredményeképpen sikerült évekig ve
szettségtől mentesíteni az országot. Azóta sajnos a 
betegségek száma fokozódik, az állatok számát és 
fajtáját tekintve egyaránt. Az elmúlt évben környé
künkön megbetegedtek szarvasmarhák, Juhok. Gon
dolják meg ennek az embert veszélyeztető hatását! A 
legnagyobb veszélyt emberre mégis a közvetlenül kö
zelében élő kutya és macska Jelenti.

Szeged városában a belvárosban ez évben is több 
esetben lett diagnosztizálva eb és macska veszettség. 
Működési területemen jelenleg két udvar van a megfi
gyelés alatt rókaveszettség miatt, négy ebet kell megfi
gyelni embert marás miatt. Mivel a betegség gyógyítha
tatlan, egyetlen és biztos módszer a megelőzés. Minden 
3 hónapos kort betöltött ebet évenként egyszer ve
szettség elleni védőoltásban kell részesíteni!

E cikk megírását az tette Indokolttá, hogy május 
hónapban lesz az eboltás, amellyel kapcsolatos ren
delkezések módosultak. Az oltás nem ingyenes. Tö
rekedve arra, hogy orvosi munkának azon alapvető 
szabályát — ne árts — betarthassuk, lehetőség vein a 
felvezetett oltás mellett a rendelőben rendelési Idő 
alatt, valamint felkérésre a tartási helyen történő 
védőoltásra is.

Jelenleg az ebek után adókötelezettség 
nincs. A vakcina árától, az oltás helyétől (háznál, 
felvezetéskor, rendelésen) függően alakulnak a díjak. 
Ez ebenként maximum 150 Ft körül lehet. Algyőn, 
a szükséges oltóanyagot a várható eblétszámnak 
megfelelően most kell megrendelni. Ezért szükséges 
az ebek összeírása. Ebinek jelenlegi form ája: az 
Ügyfélszolgálati Irdodában mindenki átveheti az eh
hez szükséges nyomtatványt, ebenként egyet, ezt ki
tölti értelem szerint,s ugyanott leadja 1992. március 
31-ig. Az oltások, pótoltások idejét a sajtó közli, emel
lett plakátokon Is jelezve lesz.

Algyő területén az elmúlt évben 1296 ebet oltot
tam veszettség ellen. Az idén is az e körüli eblétszám 
tűnik reálisnak. Az oltás Idejéig eldöntheti mindenki 
akar-e ebet tartani, vagy sem. Ha tart, mérlegelje azt, 
hogy az kötelezettséggel is Jár, és ezek közül egyik 
legfontosabb annak beoltatása. Szakmai körökben a 
haszonállatok mellett kedvtelésből tartottnak említik 
az ebet és a macskát Is.

Dr. Major József
körzeti állatorvos
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4 Algygi Hírmondó
Nyugdíjasok paradicsoma

Nyugdíjasnak lenni Algyőn — egy lehetőség 
ahhoz, hogy tartozzon valahova. Egy csoport
hoz, egy vidám társasághoz. A  nyugdíjasklub ezt 
biztosítja számára. Elfelejtheti, hogy egyedül 
van, hogy anyagi gondok is akadnak szép szám
mal, hogy spórolni kell a fűtéssel. A  klubban 
soha sem lesz egyedül. Ide mindekit szerettei 
várnak. Bajusz Lajos bácsival beszélgetve ráéb
redek, hogy az idős kornak is megvan a maga 
szépsége, romantikája. A  klub először a 60-as 
években a Géza utcában kezdett működni, majd 
a Községházán biztosítottak helyiséget szá
munkra, de helyhiány miatt innen is menni 
kellett. Ekkor ajánlották fel a Művelődési Ház 
nyújtotta lehetőségeket, melyet boldogan elfo
gadtak.

Bajusz Lajos bácsi felesége halála után nem 
sokkal lett nyugdíjas. Egyedül maradt, társ nél
kül, de még tele energiával. Utazni szeretett 
volna. Ekkor Jött az ötlet, hogy együtt induljon 
el kortársaival. Az országot keresztül-kasul be
járták, többször voltak külföldön is, tengerparti 
nyaralásról, hegymászásról, városnézésről me
sélni tudna órákon át. Ezek az élmények meg
maradnak sajátjuknak, téli estéken felhozzák, 
emlékeznek a közös emlékekre. Következő uta
zásuk március 21-én Gyulára visz.

Májusban rendeznek egy kiállítást az 5 el
telt év utazásairól, ahol megtekinthetők lesznek 
a fényképek, térképek az útvonalakról. Az utaz
gatás mellett gazdag kulturális élet is folyik. 
Kultúrcsoportjuk tavaly Pesten 41 csoport közül 
hozta el a pálmát. NÍVÓ-díjat kaptak ezért a 
fellépésért. 10 000 Ft járt a díjjal, melyet kirán
dulásra költenek.

Március 6-án Újszegeden KI MIT TUD-on 
léptek fel, a televízió is közvetítte.

Támogatást egyre kevesebbet kap a csoport, 
régebben még buszt is adtak térítés nélkül vállala
tok, a Nagyalföldi Kőolajipari Vállalathoz gyakran 
fordultak. Sajnos most már a vállalatok költségve
tése sem engedheti ezt meg, így a klubtagoknak 
egyre kevesebb lehetősége van kimozdulni.

Gyakran szerveznek más nyugdíjasklubokkal 
közös fellépést, közös vacsorát. Jó kapcsolatot tar
tanak kirándulás-szervezében Kiskundorozsmá- 
val, Újszegeddel, Szőreggel, a tapolcaiakkal.

Mégis: hogy lehet, hogy nincs itt minden 
nyugdíjas? Bajusz bácsi keserű szájízzel el
mondja, hogy sokkal több érdeklődő lenne, de 
kicsi a terem, nem férnének el az emberek. 
Talán, majd lesz egy új faluház, vagy egy Jól 
működő nyugdíjasotthon, ahol ebédet is kapná
nak az igénylők.

Áprilisi program:

2-án 18 óra Tavaszi munkák a kiskertek
ben

9-én 18 óra Megyei KI MIT TUD-on szere
peltek bemutatása

16-án 19 óra Algyő plébánosa húsvéti előké
születekről beszél

23-án 17 óra Kárpátalja (néprajzi előadás)
— Kiss Ernő

30-án 18 óra Népi gyógymódok — Dr. Bara
bás Katalin.

Szombatonként szabadprogram. A  férfiak 
kártyáznak, a nők hímeznek, kötögetnek, be
szélgetnek. Igazi családias légkör. Nem csoda, 
ha párkapcsolat is létrejött: az esküvőt is közö
sen ünnepelték. Hogyan van ennyi energia Ba
jusz bácsiban? Tavaly szeptemberben volt 80 
éves. Megünnepelték e szép napot, a kultúrcso- 
port 20 éves Jubileumát is. 140-en vettek részt 
a műsoros esten.

További jó munkát, és gazdag élményeket 
kívánok.

Rapcsák Lotti

Róbert Burns

John Anderson, szívem, John, 
kezdetben, valaha 
hajad koromsötét volt 
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John, 
hajad leng deresen, 
de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szívem.

John Anderson, szívem John, 
együtt vágtunk a hegynek, 
volt víg napunk elég, John 
szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már 
kéz-kézben csöndesen, 
s lent együtt pihenünk majd, 
John Anderson, szívem.
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Algyői Hírmondó 1
Információ az iskola életéről

Diákönkormányzat

Ebben a tanévben megalakult Iskolánkban a diá
könkormányzat. Vezetője: Kopaszné Demeter Irén ta
nárnő, aki Jelenleg GYED-en van. Helyettese: Flcsór 
Barnabás testnevelő tanár.

A diákönkormányzat szervezeti felépítése: osztá
lyonként választott diákképviselők a diáktanács tagjai, 
vezetőjük a diákönkormányzat vezetője és helyettese. A 
diáktanács hetente egy alkalommal diáktanács ülésen 
tárgyalja meg a munkatervi feladatait, aktuális iskolai 
problémáit. A diáktanács tagjai közül különböző felada
tokra — sport, kulturális stb. — reszortfelelősöket vá
lasztottak, akik ezeket a területeket szervezik, segítve az 
iskolai munkatervben szereplő feladatok megvalósítá
sát.

Havonta egyszer, a hónap első hétfőjén a diákön
kormányzat iskolagyülést tart, ahol értékeli az elvégzett 
munkát, illetve kitűzi az elkövetkezendő hónap felada
tait. Ezen a fórumon történik a tanulók jutalmazása, és 
az esetleges büntetések kiosztása Is. A diákönkormány
zat pontos munkatervi feladata a tanulók öntevékeny
ségét segíteni. Ennek elősegítésére gyűjtési akciót szer
vezett: az eszéki gyermekek megsegítésére konzervet, 
ruhaneműt gyűjtöttek. Rendszeresen részt vettek az 
olimpiai ötpróba versenyein. Feladataik között szerepel 
havonta egy alkalommal, a hónap utolsó péntekén ze
nés-táncos diákbál szervezése. Az elsőt február 28-án 
tartottuk, Illetve megelőzően február 21 -én az alsó tago
zatos iskolában farsangi mulatsággal egybekötve. Ezek 
a rendezvények nagy sikert arattak tanulóink körében.

Április 24-én az alsó és felső tagozat közösen ren
dezi meg az Iskolai TÁTIKA versenyét, terveink szerint a 
Művelődési Házban. A tavasz folyamán, április közepén 
hulladékgyűjtési akciót szervezünk. Terveink között 
szerepel egy nyári tábor — vízitábor —, s egy edzőtábor 
szervezése.

A diákönkormányzat fontos feladata, hogy segítse 
az Iskolavezetést a tanulók és a tanárok magasszlntü 
munkájának megítélésében. Fontos feladata továbbá: a 
tanulók Iskolához kötődésének erősítése, az erkölcsi 
norma betartatása, viselkedéskultúra, életmód-minta 
területén.

Diáksportkör

Február 25-én iskolánkban megalakult a diáksport
kör. Vezetője: Vldácsné Villám Ildikó földrajz—testneve
lés tanár.

A DSK közgyűlés úgy határozott, hogy a tanulók 
igényeit és a lehetőségeket figyelembe véve, kosárlabda 
—fiú-lány, kézilabda —Jlú-lány, turisztika és vízispor
tok, tájfutás, illetve alsó tagozatbanJáték-sport, röplabda 
sportcsoportot indít. Ennek feltétele, hogy a sportcsopor
tok létszáma legalább 15 Jő legyen. A tagok tagdíjat 
fizetnék, a közgyűlés döntése alapján félévre 400,— Ft. 
A sportcsoportok havi 16 órában tartanak edzést, foglal
kozást. Várjuk azokat a sportot szerető, pártoló tagokat 
is, akik szívesen lépnének be a diáksportkörünkbe. Szá

múkra is biztosítani tudjuk az edzések látogatását, 
sportszerek használatát havi 16 órában, ennek fejében 
a félévi tagdíj 500,— Ft. A pártoló tagokra is ugyanazok 
a kedvezmények vonatkoznak mint a tanulókra (táborok, 
túrák, kirándulások).

A diáksportkör első szervezése a Csehszlovákiá
ban, Késmárkon szervezett sítábor. Ezen 27 tanuló és 10 
felnőtt vett részt, akiknek mindegyike megtanult síelni A 
tábor február 29-től március 7-ig tartott, költsége 5081,— 
Ft/fő. A sífelszerelést a diáksportkör térítés nélkül bizto
sította a résztvevőknek, ennek költségét magára vállalta 
(22 750,— Ft). A tábor vezetése úgy döntött, hogy e 
sikeres túrát a Jövőben is megismételjük, ehhez viszont 
szükséges lenne egy iskolai síbázis létrehozása. Leg
alább a tanulók részére szükséges lenne a felszerelés 
megvásárlása — 30 db —, mely költségeiben Jelentős, 
így az iskola egyedül nem tudja megoldani. Szeretnénk 
segítséget kérni ehhez az Önkormányzattól, és vállal
nánk, hogy más iskoláknak kölcsönözve, egy síidény 
alatt a költségek Jelentős része visszatérülne. (Heti 
1000,— Ft kölcsönzési díjat figyelembe véve.)

A diáksportkör és vezetősége elhatározta, hogy ki
használva Algyőfekvését, megteremti a vizisportoláshoz 
afeltételeket. Ennek érdekében már a következő tanévtől 
a testnevelés órák számát 5-re emeljük, melyből 1 óra 
kötelező úszásoktatás lesz minden tanulónak.

A Kosárfonó utcai Iskola tornaszobájának elkészül
tével lehetőség nyílik az alsó tagozatban is a mindenna
pos testnevelés és diáksportkörtfoglalkozás megtartásá
ra. A felső tagozatban háziversenyek rendezésével kí
vánjuk segíteni az egészséges életmódra nevelést. Már
cius 19-én, csütörtökön 15 órától az egész Iskolára kiter
jedő mezei futóversenyt rendezünk, a városi versenyre 
felkészülés Jegyében. Március 23-tól — osztályok között 
— kosárlabda házibajnokságot szervezünk. Terveink kö
zött szerepel egy kosárlabda-torna megszervezése vidéki 
csapatok meghívásával, GYEVI KUPA néven. Ugyancsak 
tervezzük, hogy a városi atlétikai versenyekre verseny
zőket küldünk. Meghívásunk van májusban egy nemzet
közi atlétikai versenyre, Dunaújvárosba. Nyáron, Július 
hónapban szervezünk egy Tisza-túrát Szolnoktól Szege
dig túrakenukkal. Szintén terveink között szerepel — 1-2 
csapattal — Zánkán egy 8 napos edzőtábor.

Azoknak a volt tanulóinknak, akik ezt igénylik, 
edzési-versenyzési lehetőséget biztosítunk, ha belépnek 
diáksportkörünkbe. Együttműködési szerződést kötöt
tünk az Algyői Sportegyesülettel. A tornatermünket heti 
10 órában átengedjük karate és asszony torna foglalko
zások megtartására.

Tervezzük, hogy Önkormányzati segítséggel befe
jezzük a 20 éve épült templomtéri kézilabdapálya világí
tását, az aszfaltburkolatjavítását, ezen a pályán két db 
kosárlabdapálya kialakítását, és egy teniszpályafelfes
tését. A fejlesztés tervei között szerepel egy öltöző-fürdő 
konténer beszerzése is. A nyári időszakban lehetőséget 
biztosítunk az Országos Természetbarát Szövetség tu
risztikai szakbizottságával közösen, a hagyományos Ti- 
sza-túra állomáshelyének kialakítására az iskolánkban: 
(sátortábor kialakítása, fürdési, tisztálkodási lehetőség 
biztosítása, élelmiszer beszerzés stb.). Ennek elősegítése
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érdekében és a tanulóink ellátására megszerveztük isko
laboltunkat, mely március 17-től üzemel a Sárga iskolá
ban.

A falu felnőtt lakossága igényeinek kielégítésére 
kispályás labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, tenisz, láb
tenisz bajnokságokat szeretnénk rendezni A téli idő
szakban korcsolyapályát tervezünk létesíteni valamelyik 
iskola udvarán.

A Sportegyesület vezetőségével közösen az algyői 
sportbarátok találkozásának érdekében sportbálat szer
vezünk, az esetleges érdeklődőknek a 67-284-es telefon- 
számon adunk tájékoztatást.

Iskolai hírek

Február 27-én sikeres matematika háziversenyt 
rendeztünk, a legjobban szereplő tanulóink városi ver
senyen képviselték Iskolánkat. Ugyancsak sikeres házi
verseny előzte meg az Arany János Általános Iskolában 
megtartott balladamondó versenyt, melyen két tanu
lónk sikeresen szerepelt.

Iskolánk kosárlabda csapata a városi bajnokság
ban 5. helyezést ért el.

Színvonalas műsorral emlékeztünk meg március 
15-éről, 13-án az Iskolában, 15-én a községi ünnepsé
gen. A Művelődési Házban rendezett Kossuth verbuváló 
műsorban Iskolánk tanulói Is szerepeltek.

Április 7-én, 8-án tartjuk az elsősök beiratko
zását. Ezt megelőzi a szülőkkel egy közös szülői érte
kezlet az óvodában, április 6-án 17 órakor. Ezen tájé
koztatjuk a szülőket a leendő első osztályos programok
ról — emelt szintű testnevelés tanteréről, a Tolnainé-féle 
anyanyelvi programról, az iskolai pályázatokról, a tánc
oktatásról, az úszásoktatásról, a nyelvoktatásról, Illetve 
ezek személyi és tárgyi feltételeiről. Tájékoztatást vá
runk a szülőktől az oktatással, neveléssel kapcsolatos 
elvárásaiktól.

Az iskola tantestületének az a törekvése, hogy a 
szülők és a tanulók Igényelnek kielégítésére oda kell 
figyelnünk, munkánkban ezeknek az elvárásoknak meg 
kell felelnünk úgy tárgyi, mint személyi feltételeit meg 
kell teremtenünk, bevonva a szülőket és a tanulókat is.

Terveink között szerepel év végén a 4. osztály, a 6. 
osztály és a 8. osztályok diagnosztikus — minden tan
tárgyra ki te ijedő — tudásszint felmérés. Ennek eredmé
nyeként tudjuk majd az elkövetkezendő tanévben mun
kánkat tervezni, illetve a szülők Is tájékozódhatnak a 
gyermekük tudásszintjéről. Ezt a vizsgarendszert, ha az 
Országgyűlés a Közoktatási Törvényt elfogadja, a Nem
zeti Alaptanterv is előírja számunkra.

Molnár Mihály
igazgató

A szerkesztőség az Igazgató úr írását — kérésére — szó 
szerint közölte.

Olvasói levél

Nagy örömmel olvasom az Algyői Hírmondót 
Talán ez az újság elindít egy olyanfolyamatot, amire 
Algyő lakosságának már régóta szüksége lenne. Se
gít abban, hogy Algyő ne csak egy alvó település 
legyen, hanem azok, akikittéinek, érezhessék, hogy 
valóban algyői emberek, nemcsak külvárosiak.

Miért írom mindezt— bevallom— nem kis Indulat- 
tal?Ittnőttemfel ittjártam iskolába. Később bekerültem 
Szegedre a panelvárosba, s most két gyerekkel újra itt 
élünk. Van összehasonlítási alapom, s bizony úgy ér
zem: Algyő igencsak a 15 évvel ezelőtti szinten megállt, 
sőt visszafejlődött Gondolok itt a szórakozóisi lehetősé
gekre, az ellátásra, az iskolára. Bakos József cikkével 
annyiban egyetértek, hogy valóban nagy szükség van 
faluházra. Ha kamasz gyerekeim lennének, talán én is 
ezt tartanám a legfontosabbnak, de mivelmost iskolába 
induló gyerekem van, nekem az iskola a legfontosabb. 
Úgy adódnak a véleménykülönbségek.)

Gondolom, Algyő vezető emberei között ts tudott 
dolog, hgoy az Itteni iskolának milyen a fűre. Nekem 
egyelőre nincsenek tapasztalataim ezért csak a hallot
takra tudok hivatkozni Mint leendő elsősftú édesany
jának, az a legnagyobb problémán, és nem egyedül 
vagyok, hova írassam be gyermekemet Tudom, a divat 
is azt kívánja most hogy Szegedre, de mint a gyerek 
érdekeit szem előtt tartó szülő, én azt mondom: Milyen 
Jó lenne ha helyi iskolába járhatna] Nem kellene korán 
kelnie, buszon tolakodnia, télen a buszkimaradások 
miatta megállóban fagyoskodrda, nemkelleneféltenem 
a nagy forgalomtól nem kellene benzingőzös levegőt 
szívnia. Nekem, mint szülőnek is kényelmesebb lenne, 
nem sorolom miért de: az állítólagos alacsony követel
ményszint a rossz technikai adottságok, a tagozatos 
osztályok hiánya mind azt mondja, hogy a kényelmes- 
ségt szempontokat fe l kell adnom azért hogy gyerme
kem ne hátránnyal induljonaz életnek. 15 évvel ezelőtt 
ennek az iskolának még jó  híre volt. A mikorosztá- 
lyunkmégmegálllaahelyétaközépiskolákban. 15 éve 
nem változott az iskola technikai felszereltsége. 
Ugyanúgy nincs rendes tornaterem, ugyanúgy 3 épü
letben tanulnak a gyerekek.

Hangsúlyozom, nincsenek tapasztaltaim de a 
rossz hírek miatt félve nézek az elkövetkezendő tanév 
elé. Vajon Jól döntünk-e, ha gyermekeinket Ide írat
juk be? Nem lesznek-e hátrányos helyzetben azokkal 
szemben, akik kitűnő tanári testülettel Jól felszerelt 
iskolákban tanulhatnak?

Bízom benne, hogy változnak Itt is a dolgok, és 
most különösen bízom ebben, az új igazgató miatt

Gyerekeink soha nem lesznek algyőiek, ha már 
7 éves korukban Szegedre kényszerülnek.

KINEK építik akkor a faluházat?!

Szélné Magda Gyöngyi
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Mikor kezdhető az iskola?

A  szakszerű beiskolázási döntés meghatározó 
a gyermek életében. Az Oktatási Törvény lehetősé
get ad arra, hogy ne az életkor legyen meghatározó, 
hanem a fejlettség. A fejlettség szerinti beiskolá
zással megnövekszik az óvoda és a szülök felelős
sége és nagyon fontos, hogy ez valóban megalapo
zott legyen.

A  beiskolázási rendszer nagy előnye, hogy való
ban azok a szakemberek döntenek, akik a gyermek
kel foglalkoznak. Sajnos az elmúlt években emelke
dett a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma, 
ezért az óvodában már kiscsoporttól kezdve figye
lemmel kíséij ük a lassabb ütemben fejlődő gyermek
eket. Az óvoda három. Illetve négyéves tudatos fej
lesztő foglalkozással képessé teszi a gyermekeket a 
felzárkóztatásra és ezáltal megelőzhetővé válnak az 
Iskolai kudarcok.

Az Iskolakezdés előtt az óvodások ötéves korban 
szűrővizsgálatokon vesznek részt, melyeknek vég
eredményeképpen egyértelműen megállapítható az 
Iskolaérettség foka.

Az előforduló rendellenességek közül első he
lyen említhetjük a hangképzési és beszédzavarokat. 
A  beszédzavarok konkrét esete a beszédhiba, amely
nek folyamatos Javítása biztosított az óvodában a 
logopédiai foglalkozásokkal. Emellett fontos, hogy 
családi körben Is felfigyeljen a szülő néhány rendel
lenességre. Például orrhangzássá válhat a beszéd 
egy vírusfertőzés következtében, de ugyanezt ajelen- 
séget okozhatja egy átmeneti lágyszáj pad-renyhe- 
ség. Ha három hétnél hosszabb Ideig rekedten beszél 
a gyerek, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Előfordulhat az iskolakezdéssel egy lelki erede
tű némaság. Nem beszél, nem szólal meg a korábban 
teljesen egészségesnek tudott gyerek. Ez esetben az 
Iskolai teljesítménykényszerre vagy a családi botrá
nyokra reagál így a gyerek. Persze súlyos tévedés azt 
hinni, hogy Ilyen esetbenjót tesz egy-egy pofon. Nem 
tesz jót, sőt... Igen sokat ront a helyzeten, ha nem 
fordulnak szakorvoshoz.

Tartós és feltűnően gyakori köhögés és kráko- 
gás ugyancsak lelki reagálás lehet, és ez esetben sem 
használ a felelősségre vonás és a szidás, a szorongást 
Ilyen módon aligha lehet feloldani. Ha van a szülőnek 
Ideje, cikkor figyeljen fel gyermeke beszédére. 
Játsszassanak dramatizált meséket, és mondassa
nak minél több nyeMörőt a gyerekkell Pl.:

Derengett, borongott merengett, szorongott, ke
rengett,
dorongott, de nem vett korongot

Szakállas sakál ha választ csak áll
s e nóta dacára, spenót a szakálla.

Ha feltűnik, hogy beszélgetés közben a gyermek 
mindig a felnőtt száját nézi, ha gyakran kalandozik el 
a figyelme, ha megmagyarázhatatlanul agresszívvé 
válik, annak hátterében halláskárosodás Is gyanítha
tó. Az a gyerek, aki a mese alatt vagy később az 
Iskolában a tanulás alatt mással foglalkozik, nem 
feltétlenül figyelmetlen, rossz, hanem egyszerűennem 
érti ml történik körülötte, nem tudja követni a tempót.

Egy egyszerű nátha esetén, akár 30%-kal csök
kenhet a gyermek hallása. Ilyenkor erősebben kell 
figyelniük, ettől hamarabb elfáradnak, csökken a 
teljesítményük. Minden esetben a beszédészlelés— 
megértés hiányosságai vezethetnek későbbi tanulási 
zavarokhoz. A sok sikertelenség, kudarc pedig káro
sítja a gyermek személyiségét.

Sokszor könnyen gyógyítható érzékszervi beteg
ségek okoznak tanulási zavarokat. Szemüveggel, vagy 
a halláskárosodás kiszűrésével sok gyermek meg
menthető lenne a sikertelenség érzésétől. Az óvodá
ban a védőnő hallásvizsgáló készülékkel ellenőrzi a 
gyermek hallását, de emellett fontos a szülői odafigye
lés. A  támogató szülői háttér és természetesen az 
elfogadó, a gyermekek tempójához Igazodó óvónői, 
tanítói magatartás hozzásegítheti őket, hogy Iskolaé
retté váljanak — esetleg egy évvel később. Ez felveti 
azt a kérdést, hogy a hatéves életkor nem korai-e az 
Iskolába lépéshez? Meggondolandó a szülők részéről 
az a döntés, amikor ragaszkodnak a korszerinti Isko
lakezdéshez. Lehet, hogy többet ártanak gyermek
üknek, mint amennyit segíteni szándékoznának! Az 
egyenlőtlenül fejlődő gyermek nem tehetségtelen, 
csak bizonyos területeken több gyakorlásra van szük
sége. Ebben óriási szerepe van a játéknak.

„A Játék a gyermek útja, 
annak a világnak a 
megismeréséhez, amelyben élnek 
és melynek megváltoztatására 
hivatottak."

(Gorkij)
Karsal Lászlóné

óvónő

Hirdessen a Hírmondóban!
Hirdetések felvétele: minden hónap 20-ig 

a Könyvtárban, nyitva tartási időben.

Hirdetések dija:

10 szóig 50,— Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,— Ft
Egészoldalas hirdetés 1000,— Ft
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Téli és tavaszi hónapokban termő gombákról
A vadontermő, ehető gombák manapság egyre 

jobban közkedvelt csemegékké váltak. Táplálkozás
élettani hatásuk a magas, teljesértékű fehérjetartal
muk és élvezeti értékük miatt nagy Jelentőséggel bír 
gasztronómiai szokásainkban.

Az algyői lakosok között Is nagy tábora van a 
gombát kedvelőknek és gyűjtőknek úgy, mint az 
ország más részein élő emberek között. Csak az 
Itteni, falu környéki gombagyűjtés lehetőségei nem 
olyan széles skála) úak, mint pl. a Bakonyban, vagy 
a Zalai tájakon, netán az Őrségben, ahol tonna szám 
gyűjtik a gombákat.

Az ártéri erdőkön kívül szinte alig-alig találunk 
nem vízmosta erdőket. A  több hétig víz borította 
ártéren szinte elvétve alakul ki gombavegetáció az 
elhalt, korhadó faanyagon, vagy lombszőnyegen, — 
amit áltálában az áradó Tisza élővize le is mos a 
felszínről — így figyelmünket rétek, legelők és Algyő 
határát környező erdőcskék felé kell fordítanunk. 
Sokan azt gondolják, hogy késő ősztől — november 
végétől — tavaszig nem érdemes gombát keresni, 
hiszen úgyis elfagy. Nos, aki erre gondol igencsak 
téved, vagy nem erdőjáró, vagy a hűvösebb idő miatt 
ritkán Jár ki a téli természetbe.

Ilyenkor egészen más képet mutat az erdő a 
lehullott falevelek nélkül. A  plusz 1-2 és mínusz 2 
Celsius fok közötti hőmérséklet mellett a havas, 
zúzmarás erdő igen szép látványt nyújt a kirándu
lóknak. Amellett, hogy a kidőlt mohával benőtt fa
törzsek, a korhadó farönkök, széttöredezett ágak, 
mind-mind az elmúlás szomorú Jeleit mutatják. Ami
kor a fagy kienged, és a nap kisüt, egy-két nap múlva 
megjelennek a hidegtűrő vagy más néven: alacsony 
hőmérsékleten fejlődő gombafajok, amelyeket nyá
ron nem találunk meg sehol. Ilyenek például a téli 
fülőke (Klammulina velutipes), vagy a késői laska- 
gomba (Pleurotus ostreatus).

Alaskagombának többféle fajvariánsát tenyész
tették ki kutatóintézetekben és azokat a termesztés
be vonva szinte egész éven át vásárolhatjuk a piaco
kon és üzletekben.

Az erdőkben Ilyentájt nem csak ehető gombákat 
találunk, hanem rosszízű, gyomor-béltünetes (szak
nyelven gasztrointesztlnális), vagy erősebb mérge
zést okozó gombákat is.

Minden ehető gombának ismeretes a mérgezést 
okozó, vagy gyengébb mérgezést kiváltó páija. Most 
a vidékünkre Jellemző, vagy jelenleg Is található 
gombafajokat bemutató leírás következik.
Téli Jülőke (Flammulina velupítes)

Kalap: sárga, sárgásbamás, 1,5—8 cm Is lehet 
az átmérője, felszíne fényesen nyálkás. Tönk: bárso
nyos barna, 0,2—0,5 cm vastagságú. Lemezei: fehé
res krémszínűek. Lombos és fenyőfák tuskóin él,

megtalálható az ártéri fűzfákon Is, de faseb parazita 
is. Kifejezetten késő ősszel és télen terem, még a hó 
alatt is fejlődik csoportokban. Finom, ehető gomba, 
kissé halra emlékeztető ízű. Főzés előtt a nyálkásság 
kivédése miatt le kell forrázni, pár perc múlva lecsur- 
gatjuk és utána kitűnő leves, savanyúság stb. ké
szíthető belőle, nagyobb mennyiségben is.

Mérgező párja az egész évben termő:
Sárga kénvirág gomba (Hypholoma fascicula- 
re)

Kalap: kénsárga színű, csúcsa rókavörös, 3—5 
cm átmérőjű, vagy ennél nagyobb Is lehet. Lemeze: 
zöldes-kénsárga, majd sötét zöldesbamára változik 
az érés folyamán. Tönk: kénsárga, olajbamás. Nem 
ehető, erős mérgezést okoz fogyasztás utáni Min
denféle faanyagon egész évben csoportosan terem.
Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus)

Kalap: szürke, feketés, vagy ibofyásbama, kajla 
vagy féloldalas alakú, 6— 15 vagy 12— 18 cm-re Is 
fejlődhet. Tönk: rövid, hengeres, fehér. Lemezek: 
fehérek egészen a tönkre lefutóak, de nem folytatód
nak hálózatos erezetben a tönkben. Kellemes, erős 
gomba illatú. A  termőtestek (kalapok) emeletesen 
egymás felett fejlődnek, lombos fákon, gyakran 
nyárfákon, fűzfákon és ezek tönkjein. Ehető, pör
költnek való gomba. A gomba spórája érzékeny 
gyomrú embereknél allergiát okozhat. 
Hosszútönkű gyökeres fölöké (Oudemansiella 
radicata)

Kalap: nedvesen nyálkás, ragadós, barnás, rit
kán fehéres, kissé gyűrött, 2,5—8 sőt 10 cm átmé
rőjű is lehet. Lemez: fehér olykor az éle barna. Tönk 
(szár): hosszan orsós-hasas, mélyen a földben gyö
kerező merev, könnyen kitörik. Ehető, forrázás után 
kirántva kitűnő. Lombos erdőben, elegyes erdőkben 
egyesével terem a fagyok után, de ártéren egyáltalán 
nem fordul elő.
Barázdálttönkű kígyógomba (Mycena polyg- 
ramma)

Kalap: tompán kúpos, harang alakú, szürkés- 
bama-fehéres, 2—6 cm átmérőjű. Tönk: vékony, 
feltűnően bordás, kékes-szürke, 3— 15 cm hosszú 
és 0,1—0,5 cm vastag. Lemezei: szürkés-fehéresek. 
Előfordul lombos, vegyes erdőben, korhadó fák od- 
valban, tölgyesben, de akácosban egyaránt a fagyok 
után. Nem ehető, mérgezést okoz!

Folytatása következik a májusi számban.
Hajdú Mihály

okleveles gombaismerő, 
gombavlzsgáló szakellenőr 

Korsó u. 16.

Az utánközléssel kapcsolatban minden Jog fenntartva az 
(rónak.

ÁPRILIS
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Április

Fekete Vasárnap

Nagyböjt ötötdik vasárnapja. Magyar neve on
nét van, mert a feszületek és főoltárkép Illa leplét 
a szenvedés Jeléül feketével cserélik fel.

Virágvasárnap

Tárgya: Jézus ünnepélyes bevonulása Jeru
zsálembe, amivel e pontban is beteljesedett a pró- 
fétákjövendölése. A  bevonulás emlékére az Egyház 
pálmaágakat — ahol ilyen nincs, barkaágakat — 
szentel és körmenetet tart. Ezzel a nappal kezdő
dik a nagyhét: Jézus szenvedésének a megünnep
lése.

Nagycsütörtök
Húsvét előtti szent három nap kezdete. Tár

gya: az Oltáriszentségnek az utolsó vacsorán tör
tént alapítása. E napon az Utolsó Vacsora emléké
re minden templomban csak egy szentmise van, az 
esti időben.

Nagypéntek

Tárgya: Jézus kereszthalála. Délután felol
vassák Jézus szenvedésének történetét, elvégzik az 
ünnepélyes könyörgéseket, majd követi azt a szent 
Kereszt előtti hódolat, valamint a pap és a hívek 
ünnepélyes áldozása. Ezen kívül e napon csak a 
haldoklóknak szolgáltatják ki a szentségeket. 
Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombat

Jézus sírban fekvésének napja. Régen a ke- 
resztség ünnepélyes kiszolgáltatásának ünnepe. 
Ma szentmise előtt tüzet, húsvéti gyertyát és a 
plébánia templomokban keresztvizet szentelnek. A 
misét és szenteléseket szabad éjszaka tartani. A 
misehallgatás nagyszombaton nem kötelező. A 
nap folyamán a Szentsírnál a nagypénteknél kö
zölt imák végezhetők. Magyarországon este körme
netet tartunk.

Húsvét ünnepe

Húsvétvasárnap tárgya: Jézus föltámadása. 
Legnagyobb ünnepünk, mert föltámadásával bizo
nyíthatta be Jézus legjobban, hogy Isten. Húsvét
hétfőn van a hagyományos locsolkodás, mely azt 
az örömet próbálja kifejezni, amit Jézus föltáma
dásával hozott az emberiségnek.

Szent Márk ünnepe, április 25. — 
Búzaszentelés

Édesanyja a Jeruzsálem! hívek közé tartozott. 
A  „Marcus” név mellett a zsidó János nevet is 
viselte. Ó írta meg elsőnek az Úr Jézus életrajzát. 
Evangéliuma tömör és vázlatos. Szent Pál kísérője 
és munkatársa volt. Egy időben az alexandriai 
térségben hirdette az öröhírt. Ereklyéit Velencében 
és Görögországban őrzik. E napon könyörgő kör
menet megy a földekre és megáldják a vetéseket. 
Ahol a körmenetnek akadálya van, a templom előtt 
lekaszált búzát szokták megáldani.

Tóth Sándor
plébános

ÉRDEKES

ÉRDEKES? ÉRDEKES!

Híres szülötte volt kicsiny falunknak SZŐ- 
REGHY Gyula. A  Film Lexikon szerint 1887-ben 
született Algyőn. Színi tanulmányai után, 1902- 
ben vidéken lépett színpadra, majd drámai Jel
lemábrázolóként működött a temesvári társulat
nál. A  10-es években érdeklődése a film felé 
fordult. 1913-tól szerepelt a felvevőgép előtt. A 
magyar filmgyártás stagnálása korszakában 
Bécsben, majd Berlinben élt. Mindkét helyen 
sokat filmezett, s mint rendező Is feladatokat 
vállalt. 1934-ben tért vissza Magyarországra, s a 
(MFI) rendezője lett. Budapesten halt meg.

Ápr ilis
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Április 12., Virágvasár
nap

Mindig a húsvét előtti 
vasárnap. A  római egyház 
elnevezése szerint pálma- 
vasárnap. Nevét a pálma
szentelésről és a pálmaágas 
kőrmenetről kapta. Magyar 
nyelvterületen a pálmaágat 
barkaággal helyettesítették.
Ezért nevezik nálunk barka
szentelésnek.

>- Sok helyen azt tart
ják, hogy a barkát 
. nem szabad bevinni 
a szobába, mert sok lesz a légy.

>  Szegeden egy-egy barkaszemet nyeltek le hi
deglelés ellen.

>- Nógrádban az eresz alá dugták, hogy meg
védje a házat a tűzvésztől.

Nagyhét
Húsvétot megelőző hét. A  nagyhét első napjai a 

tisztálkodás Jegyében folytak: az asszonyok meszel
tek, takarítottak, tapasztottak, mostak. Egyik-másik 
vidéken csak egyszer ettek naponta. Általában szi
gorú böjtöt tartottak. A reformátusok bűnbánó hét
nek is nevezik. Az asszonyok és lányok egyszerűbb, 
sötétebb színű ruhában Jártak.
Április 17., Nagypéntek

Mindig a húsvétot megelőző péntek. A  keresz
ténység ezen a napon emlékezik Krisztus halálára.

Számtalan tavaszkezdetre utaló hiedelem és 
szokás kapcsolódik e naphoz. Ezek közül az utóbbi 
évtizedig legismertebb volt a hajnali fürdés. A  mosa
kodás mindig a víz folyásával szemben és visszakéz- 
ből történt. Mosakodás után a patak vizéből is haza
vittek, és a húsvéti ünnepek alatt is ezzel mosakod
tak, általában egészségvarázsló céllal.

Szeged-Alsóvárosban a beteg kisgyermekeket 
levitték a Tiszára, hogy a bajt lemossák róluk. Elter
jedt hiedelem volt, hogy aki a folyó vizében mosak- 
szik, egészséges lesz, nem fáj a szeme, fürge lesz a 
munkában.

>• Ahol a víz partján fűzfák voltak, a lányok oda 
mentek mosakodni, hogy szép hosszú hajuk 
legyen.

>- A  néphit a folyóvíz mágikus erejét azzal ma
gyarázta, hogy azért hasznos a fürdés nagy
pénteken, mert Jézus, amikor a katonák 
kísérték betaszították a Cedron patakjába, 
és ezzel megszentelődött.

>■ Jézus halálának emlékezetére minden ház
nál kialudt a tűz.

>- Nagypénteken mennek el a harangok Rómá
ba.

Április 18., Nagyszombat
A nagyhét és a nagyböjt 

utolsó napja, a húsvét előes
téje.
>  Parazsat szenteltettek, a 

szántóföldre kivitték, 
hogy termékenyek legye
nek: tettek belőle a libák 
itatójába, hogy egész
ségesek legyenek.

>■ Az asszonyok és lányok a 
harang megszólalásakor 
megrázták a gyü
mölcsfákat, hogy sokat 
teremjenek.

>■ A délután tartott körmeneten az ország leg
több vidékén a falu apraja-nagyja részt vett. 

Április 19., Húsvétvasárnap 
Április 20., Húsvéthétfő

A  kerszténység legnagyobb ünnepe. E napon 
ünnepük Krisztus feltámadását. Ekkor ér véget a 40 
napig tartó böjt— a hústól való tartózkodás — innen 
az ünnep neve is. Mozgó ünnep. Ezt a napot leőzi 
meg hét héttel a farsang vasárnapja, és követi ötven 
nap múlva a pünkösd.

A húsvét ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség 
(márc. 21.) után következő holdtölte utáni vasárnap. 

>• Húsvéti korbácsolás termékenységvarázsló 
népszokás. A  legények húsvét hétfőn „meg
verik” a lányokat.

>  A  húsvéti locsolkodás szintén termékenység
varázsló népszokás. Jézus sírját őrző kato
nák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 
aszzonyokat.

>  Húsvéti tojás: a hímes tojás az egyházi ün
neppel szoros kapcsolatban van, az egyházi 
szimbolika szerint a sírjából feltámadó Jézus 
Jelképe. Hazánk nagy részén ismert a tojás 
hímzése (díszítése).

Festésre két lehetőséget ajánlok:
1. A  viaszt forrsósítj uk, megrajzoljuk vele a toj ást, 

majd festőiébe tesszük a tojást. Még melegen 
ledörzsöljük róla a viaszt, így a szép, színes 
felületen, fehéren kirajzolódik a minta. Ezután 
szalonnabőrrel átdörzsöljük és kosárba rakjuk.

2. Berzsenyelés: szép rajzú leveleket, petrezsely
met rákötözünk a tojásra (nylonharisnyával is 
leszoríthatjuk), festékes lében megfőzzük. A  le
vél formája, az erek rajzolata világos marad, az 
alap színes lesz.

Locsolkodóvers
AzértJöttem hozzátok a fagyon.
Adjatok piros tojást, ha vagyon.
Ha nem, a tyúkokat ütögetem agyorü

Ad o t t  tc
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KOZERDEKUINFORMACIO
Iskola

1992. február
24-én megtar
tott matema
tikai háziver
senyen részt 

vett tanulók közül az Iskola legjobb matematiku
sai:

V. osztályban
VI. osztályban

VII. osztályban
VIII. osztályban

Kónya Barbara 
Szabó Dóra 
Bakos László 
Fekete Edit

1992. március 6-án megyei matematikai verse
nyen indultak a legjobb matematikusok.

1992. március 2-án városi kémia versenyen 
Bakos László és Hegyi Tímea vettek részt.

A  két verseny eredményét a következő számban 
közöljük.

Tavaszi szünet. 1992. április 13—20-ig. Első 
tanítási nap: április 21.

Első osztályosok beíratása: 1992. április 7— 
8-án, kedd, szerda 8— 16 óráig.

Szükséges okmányok: Születési anyakönyvi 
kivonat, óvodai szakvélemény.

Az iskolakezdéssel kapcsolatos szülői értekezle
tet 1992. április 6-án (hétfőn), 17 órakor az óvodában 
tartunk.

Közérdekű telefonszámok

Mentők: 04
Rendőrség: 07
Tűzoltóság: 05
Orvosi ügyelet: 10-100
Gyerekorvosi ügyelet: 22-655
Áramszolgáltató hibabejelentés: 22-844
Gázkészülék hibabejelentés:

14-097 SZESZ 
14-583 FÉG 
12-572 CELSIUS KFT. 

Gázszolgáltatási hibabejelentés:
12-287; 12-487 

éjszakai és munkaszüneti nap:
14-968; 14-722 

Pályaudvarok:
MÁV-állomás, felvilágosítás: 10-906 
VOLÁN információ: 13-098

A lakosság tájékoztatására

Ezúton tájékoztatjuk Algyő lakosságát a 
„Reform" hetilap 1992. március 12-iki számában 
megjelent „Ha berobban ez a gáz, fe lér egy 
atomcsapással” című írással kapcsolatos intéz
kedésekről

Az újságíró az Algyő szomszédságában épí
tett, a MÓL Rt. NKFV Szegedi Üzeme egyik léte
sítménye, a 30 ezer köbméter űrtartalmú PB 
tárolótartály biztonsági körülményeit vitatta. Az 
írás nagy visszhangot váltott ki szakmai körök
ben és a városrész lakosságának körében egy
aránt

A szakemberek azonnal reagáltak a leírtak
ra. A belügyminiszter megbízásából a tűzoltóság 
és a polgári védelem vezetői az üzemi szakem
berekkel együtt a helyszínen —  a tároló és kör
nyezetében —  a természeti tényezők valamint 
biztonsági és technológiai szempontok szerint 
vizsgálatot tartottak, és nagy műszaki bizton
ságot állapítottak meg.

A vizsgálatokat követően polgári védelmi 
szempontok szerint elemzéseket végeznek, me
lyet ha szükséges, intézkedések követnek. A 
vizsgálatok eredményeiről a lakosságot érintő
— nyugat-európai tapasztalatokat is figyelembe 
vevő — intézkedésekről tájékoztatjuk a város
rész lakóit

MÓL Rt. NKFV Szegedi Üzeme

Húsvéti képeslap 
és papírvásár 

a könyvtárban!

LAPUNK ELŐFIZETHETŐ 
A KÖNYVTÁRBAN!

ÁPRILIS
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1) Könyvvel könnyebb!

ANDOR Domokos
A kiskertek eszközei és gépel 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1984.

ANTAL József 
Növénytermesztők zsebkönyve 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1987.

BIBER Károly 
Milyen szert használjunk?
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1991.

BOGNÁR Béla 
Növények gondozása, szaporítása 
Bp. Tankönyvk. 1988.

CZÁKA Sarolta 
A metszés ábécéje 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1987.

DÖMSÖDI János 
Talajjavítás és komposztálás a házikertben 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1989.
Ezer ragyogó tlet hobbikertészeknek 
Bp. Planétás 1991.

FRANCK Gertrud 
Öngyógyító kiskert Kertünk, házunk, otthonunk 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1987.

HORVÁTH György 
Különleges kerti, növények 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1987.

KRISZTEN György 
Tavasztól tavaszig a szőlőben 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1985.

MÁTHÉ Ákos 
Fűszerek és gyógyító növénuek a kertből 
Bp. Agricola 1991.

NAGY György 
Különleges tökfélék termesztése. Felhasználási tanácsok 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1989.

SASS Gyöngyi 
Telepítési kiskáté 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1991.

SULYOK Katalin 
Vetéstől a tálalásig 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1988.

SZŐNYI Ernő 
A házi bor készítése 
Bp. Mezőgazd. Kiadó 1990.

Mindez a könyvtárból kikölcsönözhető!

HIRDETÉSEK
Autó- és bútorkárpitozást vállalok. Ugyanitt kikészített ezüst
róka prémek eladók. Érd.: Kócsag u. 39. Gercsó Tibor.

Skoda 100-as személygépkocsi megkímélt állapotban eladó. 
Algyő, Görbe u. 11.

Alumínium csónak, rotátor után kapcsolható utánfutó eladó. 
Algyő, Csángó u. 6.

Sziámi és perzsa klsclcák eladók. Érd.: a könyvtárban.

Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Wittgenstein osztrák filozófus gon
dolata. 16. Fehérnemű szabásával foglalkozó üzem. 17. 
Bízik benne. 18. Katonai egység. 19. Ibolya becézve. 20. 
Kettős betű. 22. Futásban megelőz. 24. Hitler pártjának 
fegyveres alakulata volt. (röv.) 26.... Clarc — a Lánchíd 
tervezője. 29. ... is money (Áz idő pénz). 30. ÁÁÁ. 32. 
Egyik megyénk. 34. Olajjal való kapcsolatot Jelölő id. 
szó. 37. Fordított fejfedői 38. írógépen úja. 40. Gyü
mölcszamat. 42. Újvidéki autók jele. 43. Korai gyü
mölcs. 44. Női becenév. 46. Holland ffnév (René). 48. 
Olimpiai bajnok labdarúgó (József). 50. Vasi község. 51. 
Mezőgazdasági növény. 53. Gyorsan halad (film). 54. 
Permi gk. jele.

Függőletes: 1. A vízszintes 1. folytatása. 2. Ló
csemege. 3. A szem szivárványhártyája. 4. Görög autó
jel. 5. Kígyófajta ford. 6. A függ. 7. része. 7. Valaminek 
tulajdonosa. 8. Numero röviden. 9. Piperecikk-márka. 
10. Omszk egyik folyója. 11. Lehel vezér névváltozata. 
12. A föníciai abc első betűje. 13. ...-tak. 14. A kör 
kerületének része. 15. Vidám esemény. 21. Súlyarány 
röv. 23. Bankjegyünk. 25. Megjátszott magatartás. 26. 
Némileg. 27. Kinő. 28. Felcsomóz. 31. Fotók. 33. Rang
jelző szó. 35. Római 51. 36. Véd. 37. Gibraltár kezdete! 
39. Világhírű brazil focista volt. 40. Kettős betű. 41. 
Alumínium. 45. Régi szavunk (bizony). 47. Erbium. 49. 
Igéz egynemű betűi. 51. Állóvíz. 52. A Bánk bán írójának 
névjele.

Összeállította: Gonda József 
Az előző szám helyes megfejtői közül könyvjutal

mat nyertek: Dombi Gyula és Kovács Mihály.
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Felújított, antik, háttámlás székek eladók. Érd.: Tüskevár u. 9.

2 db sport babakocsi eladó. Az egyik bundazsákkal. Érd.: 
Algyő, Pesti u. 2. Podonyi László.

Sóder, homok, marosi homok, föld, egyéb ömlesztett anyagok 
szállításátvállalom. Gémes K ft Érd.: személyesen, Géza u. 31. 
Telefon: (62) 67-014.

Al$ről Hírmondó ♦ A  helyi önkormányzat lapja • Megjelnlk havonta 
Felelds kiadó: Dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné VIda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András, KarsaJ Lászlóné, Rapcsák Lottl 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár
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