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1990. Szabad választások.
Ma már a történelemé az a szellemi és politikai pezsgés, 
az a csodálatos éledés, ami a választások időszakának 
magyar közéletét jellemezte. A pártpolitikai csatározáso
kat mindenki elnézően megmosolyogta, mert minden po
litikai erő, amely a kommunisták ellenzékének vallotta 
magát, szimpatikus volt.
Azután működni kezdett a parlament. És ami a további
akban történt, az a jelen.
Illúziónak tűnik az, ami a választások közben, alatt, a 
helyhatósági választások időszakában hihető volt. Az egy
szerű ember nem tudja (szavazatával sem) irányítani az 
eseményeket, nem szólhat bele abba, hogy milyen hosz- 
szúak legyenek azok a bizonyos kétperces napirend előtti 
fölszólalások. Az egyszerű ember csalódott. S már akkor 
sem mozdul, ha szűkebb hazája, faluja dolgairól van szó, 
el se megy a falugyűlésre, vagy ha elmegy, akkor keserű 
szájízzel és haraggal megy el.
Pedig csak két év telt el a „csendes forradalom" óta. E 
közhangulatról, az önkormányzati munka mai problémái
ról beszélgettem dr. Piri József képviselővel.

— A helyhatósági választások eredményét ön szerint itt 
mennyiben befolyásolta a parlamenti választások eredménye?

— A nagypolitikában beállott változások meghatározták az országos 
politikai változásokat, és mire a helyhatósági választások megkezdődtek, 
már fölállt és működött a parlament, a demokrácia működése pedig az 
önkormányzatok megalakulását befolyásolta. Úgy tűnt, a változás moz
gósítja a választókat. A tapasztalatok azonban, melyek a parlament 
addigi működéséből eredtek, s melyek köztudottak voltak, negatívumaik 
miatt távol tartották a választók egy részét a helyhatósági választások 
Idején. Sokkal nagyobb számban vettek volna részt, ha valamilyen 
távlatot, perspektívát láttak volna, s ha a parlament addigi működése 
erre ambicionált volna.

— A két év eltelte után Őn miben látja a változást?
—Úgy gondolom, nem érdemes fölsorolni tételesen, mi történt, mi 

nem történt, illetve minek kellett volna megtörténnie Algyőn; mi változott 
beruházásban, útépítésben, intézményi hálózatbővítésben, a választó- 
polgárokkal való kapcsolattartásban vagy a hatósági ügyek intézésében.
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1 Algyői Hírmondó

Én a változást másban látom. A régi rendszerben 
Algyőt — ami akkor Is Szegedhez csatolt település volt 
—, egy vagy két tanácstag képvislete a szegedi tanács
testületben. Most az önkormányzatban ugyan egy tag 
képviseli a falut, hasonlóan, mint Tápét, Szőreget, 
Dorozsmát, ezek a képviselők azonban most eredmé
nyesebb munkát tudnak végezni. Testületi munka 
folyik, végre igazi testületi munka, és ez a hozzáállás, 
úgy tűnik, Jelentős változást, haladást eredményez. 
Döntően több mindennel tudunk foglalkozni és csak 
az rontja a munkakedvet, hogy a falu igazi közösséggé 
alakulása még nem törtéijlk meg egyelőre. Ez alatt az 
együttgondolkodást, a közösségi szemléletet és an
nak megnyilvánulásait értem. Ez, sajnos, Algyőn hi
ányzik. Ezért voltak az eddigi falugyűlések látogatott
ság szempontjából siralmasak.

— A leendőfaluház működését hogyan terve
zi az algyői önkormányzat?

— Tény, hogy a közművelődési hálózatot a Bar
tók Béla Művelődési Központ irányítja egész Szeged 
területén. Ehhez a központhoz tartoznak a művelő
dési házak, közöttük az algyői Is, melynek működte
tése hosszú idő óta megoldatlan feladat. Az épület 
alkalmatlan a műszaki felújításra, ezért épül az új 
faluház. A tervezett működés lehetséges változatai: az 
Intézmény marad a Bartók Béla Művelődési Központ 
Irányításában, illetve önállósodik. Ez a kérdés való
színűleg sok algyőit érdekel, hiszen az esetleges önál
ló működés hozzájárulhat a lokálpatriotizmus fel
élesztéséhez. Ha az anyagi és szellemi feltételeket meg 
tudjuk teremteni, akkor lehet fantázia abban, hogy 
önálló közművelődési Intézményként működjön a fa
luház. Természetesen ha majd működik, maximáli
san ki kell használni a lehetőségeket, hiszen a fenn
tartási és üzemeltetési költég várhatóan Jelentős lesz.

— Önnek, mint képviselőnek, milyen a kap
csolata az algyőiekkel?

— Kapcsolatom az Itt élőkkel nem csak direkt 
módon a választó és köztem él, hanem a képviselő- 
testület és az állampolgárok közösségei között is. A 
személyes kapcsolattartás a fogadóórán keresztül va
lósul meg. Ekkora faluban viszont ennyi nem elég; 
Járni kell a falut, mert az igazi problémákra Ilyenkor 
derül fény. Képviselőtársaimmal területekre osztot
tuk a községet: mind a tíz képviselőnek van területe, 
ahonnan elhozza a problémákat. A döntéseket már 
együtt hozzuk meg, s ekkor már a fontosság és a 
sürgősség számít.

Legnagyobb problémának azt tekintettük kez
detben, hogy elég sekélyes a kommunikációs lehető
ség a faluban. A közművelődés bázisa, az Ady Endre 
Művelődési Központ lerobbant állapotban volt, a köz
ségháza is alkalmatlan volt arra, hogy ott a lakosságot 
összehívjuk és falugyűlést tartsunk. A nagynehezen 
megrendezett falugyűlések nem voltak látogatottak, 
az emberek a saját problémájukkal voltak elfoglalva, 
és nem jöttek el a választások után sem.

Hiszen tudjuk: Algyőn nagyon sok sáros, járha
tatlan utca van. Természetes, hogy ezekből évente 
csak egyet-kettőt tudunk megcsinálni, s az is termé

szetes, hogy akinek az utcája nem elsőként készül el, 
az elégedetlen az önkormányzat munkájával. Ezek a 
dolgok első pillantásra nevetségesnek tűnhetnek, pe
dig sokszor ilyeneken múlik a választók távolmara
dása és sértődöttsége. Természetes, hogy a faluban 
nem mindenkinek van, és ha van, nem egyforán van 
igénye a strand kiépítésére, a faluházra, a szennyví
zelvezetés megoldására, vagy a kábeltelevíziós háló
zat kiépítésére. Az emberekkel való beszélgetéskor 
mindezt figyelembe kell vennünk.

— ön mikor és miért döntött úgy, hogy komo
lyabban foglalkozik a politikával?

— Én azért kezdtem a közélettel foglalkozni, 
barátaim támogatásával, ambicionálásával, mert az 
hittem, hogy ez nem politika. Amikor a helyhatósági 
választások előtt a parlament addigi működését lát
tuk, akkor abban épp a politizálást, pártpolitikai 
harcokat ítéltük el. Frissen választott szegedi képvi
selőtársaimmal azt hittük, hogy itt nem kell politizál
ni, hogy végre a falu, a város építésével lehet foglal
kozni. Tévedtünk. Én magam túl vagyok csalódottsá
gomon, és azzal vigasztalom magam, hogy szerencsé
re Algyőn nem zavarják pártpolitikai csatározások az 
önkormányzati munkát. A szegedi önkormányzati 
testületben a kiskundorozsmai képviselővel ketten 
vagyunk párton kívüliek: képviselői munkámnak így 
semmi köze pártpolitikához, pártérdekekhez.

Politizálni viszont kell. Ez alatt értem azt, hogy 
föl kell mérni a falu reális szükségleteit, Igényét, 
lehetőségeit, és ezekre a költségvetésből a megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani, és harcolni azért, hogy 
minden problémát orvosolni tudjunk, semmi se ma
radjon ki az elosztásnál, és mégis minden szükséglet 
a megfelelő támogatást kapja. En ezt tartom politizá
lásnak és ennek köteleztem el magam.

Az arcnélküli falu
„Algyőt 1973-ban szippantotta magához Sze

ged. Akkor 'egyesítésnek' titulálták ezt az aktust, 
pedig valójában összevonásról volt szó. A faluból 
'város' lett, lakói 'szegedivé' váltak. Mit hozott való

jában ez a változás az algyőiek számára? Élni vagy 
csak lakni lehet Algyőn?’’

Délmagyarország 1990. április 4.

Erre a kérdésre kereste a választ 1990 nyarán 
10 napon keresztül Bárkányi Júlia és Tőrök József 
vezette kutatócsoport. Akikkel akkor beszélgettek 
még emlékeznek rá, ígéretet kaptak arra, hogy ha
marosan könyv születik, szakmai értékelő vélemény 
a gyűjtőmunka eredményéről.
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Algyői Hírmondó 3
Most előttem van a könyv kézirata, melynek 

megjelentetését az algyői búcsú napjára tűzte ki a 
szerkesztő.

Mit is olvashatunk a kötetben, melynek terje
delme 180 oldal lesz?
I. Vármegyei szociográfiák I. Algyő (részletek).

Az egyik legértékesebb fejezete a kötetnek Ko
vács Antal nyugdíjasa pedagógus írása Algyő köz
ségről. Szülőjold ismereti házidolgozat. Részlet.

Algyő és népe. Tanulmányok. Szerkesztette 
Hegyi András (részletek).
II. Bánlaky Pál: A társadalom nélküli lakóhely.

Az arctalan falu című fejezet a 
kutatómunka összegzésének 
egy része.

Nézzünk ebből pár idézetet, ami mindenkép
pen elgondolkodásra késztethet.

Az 1973-as egyesítésről
„Ha tehát Algyő és ég egy-két hasonló sorsú 

település megmarad önállónak, akkor ezek a for
rás-morzsák' Algyőnek Jutnak.

Szeged akkori vezetői úgy gondolhatták, nem 
árt ha ezek az eszközök (is) a megyeszékhelyet 
gazdagítják. Ez pedig legegyszerűbben úgy érhető 
el, ha a falut bekebelezik, a város részévé teszik. 
Talán nem tévedünk hát, ha úgy fogalmazunk, 
hogy előttünk áll Algyő közjogi önállósága meg
szüntetésének igazi oka: a városhoz csatolás, 
mint az olq}bányászatból származható lehet
séges előnyök lefölözésének technikája. És et
től kezdve teljesen érdektelen kérdés az, hogy Al
győ helyi társadalmának van-e bárminemű köze 
Szeged város társadalmához. "

Rólunk
„ha nincsenek meg a lokális közösség kialaku

lásának a feltételei nem csodálható, hogy nem is 
találhatunk kialakult, 'arccal rendelkező’ helyi tár
sadalmat"

Intézményeinkről
Kézbe vehetjük településünk feltérképezett in- 

tézménylistáját. (Természetesen 1990 óta ebben 
már változások vannak.)

„Nyilván nem mutathat egészséges elrende
zést az intézmények térbeni elhelyezkedése háló
zata sem. (Nehezen lehet ugyanis Jó hálózata 
annak, ami kevés.)"

„Hiányos az intézmény-struktúrája abban a 
tárgyi értelemben is, hogy nincsen számos olyan a 
mindennapi élet normális viteléhez szükséges in
tézménye, amely ekkora településen lehetne. A falu 
több területen mindennapi szükségletek kielégíté
sében is Szegedre van utalva."

A faluközösségről
„Egy település helyi társadalommá szervező

désében, lokális közösséggé alakulásában igen 
fontos a kommunikációs hálózat megléte. Kö
zöm csak ahhoz lehet, amiről tudok. És egyenran
gúan fontos szerepe van a személyiségnek is: 
közöm csak ahhoz lehet, akiket ismerek."

„Algyőn nem találtuk meg a helyi társadalom 
kialakulásának közösségi térbeni feltételeit, és azt 
mindenképpen a Jelen dezintegrált állapot egy sa
játos jelképének kell értenünk."

Az ifjúságról
„A település, amely nem képes a Jövő generá

ciók számára megtartó perspektívát kínálni, önma
ga Jövőtlenségétfogadja el.”

A megkérdezettek véleményéből pedig az derül 
ki, „ hogy Algyő helyi társadalma ma nem ifjúság
barát közeg. A falu nem látván önmagának mint 
településnek ajövőjét, nem képes vonzó Jövő-képet 
kínálni fiataljainak sem."

Válaszúton (1990 nyara)
„Az alapvető kérdés az, hogy Algyő milyen 

települési funkciót fog kapni vagy tud felvállalni, 
tehát a Jövő funkcionális lehetőségeinek válaszút- 

Ján áll a település. A kérdés az, hogy vajon egy 
városkörnyéki település lesz-e olyan önálló tele
pülés, ami a közeli nagyváros — Szeged — sajátos 
kiegészítő funkcióját látja el, üdülőkörzet, vagy 
más vonatkozásban. Vagy és ez a másik lehetséges 
település-funkció, teljesen integrálódik a város
ba, mint annak egy városrésze. Egy harmadik 
lehetséges funkció, hogy iújjászerveződik, mint 
falu."

Néhány kiragadott mondat természetesen 
nem pótolhatja a könyv tanulmányázását. Én is 
csupán figyelemfelkeltésnek szántam, bízva ab
ban, hogy sokan megpróbálnak segíteni, és talán 
sikerül mqjd lemosni az „ arctalan, társadalom nél
küli" Jelzőket magunkról

A kiadvány a részönkormányzat és néhány 
algyői vállalkozó támogatójával Jelenik meg.

Remélhetően az ígérethez híven Július 25-e 
táján megvásárolható lesz a búcsún és a könyv
tárban.

Molnárné Vida Zsuzsa

HELYESBÍTÉS!
A Napsugár ABC-nek már nincs telefonjai
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ALGYŐI PORTRÉK
„Rám a társadalomban ugyanolyan szükség van, 

mint bárki másra"

Véletlen futottunk össze Szegeden és így a 
meghíváson sem gondolkodtam sokat. Hétvégén 
látogatásra hívtak a „kastélyba”. A több mint 
száz kilométeres út alatt, amit szakadó esőben 
tettünk meg mégis gyakran korholtam magam 
a mérhetetlen kíváncsiságom miatt. Meg akar
tam tudni, ml az igazság abból a mendemondá
ból, szóbeszédből ami körülveszi őket.

A  Molnár családról van szó, Sanyiról és a 
feleségéről. Terhes Icáról.

Jó pár évvel ezelőtt kerültek el Algyőről, de 
a róluk keringő hírek mindig felkeltették az itt 
lakók érdeklődését.

Nem sikerült rendhagyó riportot készíteni 
velük, túl sok volt a vendég, munkatársak, ba
rátok gyűltek össze a Szarvashoz közel fekvő 
kastélyban, mert tényleg kastély ami még sok
sok munkát kíván, mire teljes pompáját mutat
hatja. Hogy hány szobája van, nem számoltam, 
de húsznál biztosan több, és ahogy ez lenni 
szokott tágas fürdőszobákkal, szűkebb tusolók- 
kal, napfényes nappalival, túlméretezett dolgo
zószobával. És a vendégeskedéseket kiszolgáló 
méretű konyhával. Nagy, szépen gondozott 
parkkal, szökőkúttal, melyet ezután hoznak 
rendbe.

A  lovaknak szánt istállóban most a két lovon 
és egy gyönyörű kiscsikón kívül nem volt több, 
de legalább 10 értékes ménnek kell, hogy szál
lást adjon, mert ezeket ideiglenesen Mezőhegye
sen helyezték el.

— Már ez gondolkóba ej ti az embert, mi lehet 
az a vállalkozás, ami ilyen mértékű Jövedelmet 
biztosít? — A  kérdésemre dr. Kovács Lászlóné, a 
vállakózás közgazdásza adott választ.

— Az idén januárban megalakult 51%-os 
orosz, 49%-os Molnár részesedéssel a HANTI 
Kft. A  kft. a TYŰMEN (Szibéria) megyében NYA- 
GANY város környékén kibányászott olaj egy 
részének magyarországi értékesítésére épül. Az 
üzlet megkötése után Fényeslitkénél ebben az 
évben már beérkezett a barátság vezetéken 155 
ezer tonna, melynek legnagyobb felvevője a MÓL 
Rt. Eddig a kft. közel 2 milliárd forint forgalmat 
bonyolított le.

— Arról, hogy milyen út is vezetett, míg 
sikerült nyélbe ütni ezt az üzletet, már vedéglátó- 
mat faggatom:

— Borzasztó sok sikertelen üzleti vállalko
zásom volt. Kezdve az algyői tanyán sikertele
nül végződő marhatenyésztésemtől az iszap

szállításig, a Nógrádi-tanyába már eleve ku
darcra ítélt befektetésemig. A  végrehajtó ár
nyéka mindig a fejem fölött lebegett. Akkor, 
amikor megismertem Vlagyimir Nyikiforrovics 
Szivák orosz mérnököt már többször jártam 
favásárlás miatt az Uralon túli területen, fát 
cseréltem selyemre. így jöttem össze a kinti, 
változást sürgető és vállalkozni merő embe
rekkel.

— Hallottam a napokban megkötött új üzlet
ről Ez...?

— Tényleg nagyon új ez a dolog. A  HANTI 
Kft. és a SCHWINN amerikai cég, amely koráb
ban a Csepel Kerékpárgyárat megvásárolta kö
zös üzleti vállakózásba kezdett. Ezentúl a jó 
m inőségű b ic ik liket Nyugat-Európában 
SCHWIN néven, Oroszországban HANTI néven, 
Magyarországon CSEPEL néven hozza forga
lomba. Természetesen jelentős tőkével szálltam 
be az üzletbe. így elmondva nagyon egyszerűen 
hangzanak ezek a dolgok, de rengeteg munka, 
idegeskedés van mögötte, „de amit csinálok ab
ban hiszek, és ennek érdekében megteszek min
dent".

Icával, a feleségével már egészen más dol
gokról beszélgettünk. Kevés az ideje, a három 
lánya Szilvi, Nelli, Tünde még általános iskolá
sok. Egyre több a protokoll, hivatalos ebéd, 
vacsora ahol részt kell vennie.

— Milyen ruhatárra van ehhez szükség?
— A régiekhez pár új kosztümöt vettem és 

néhány alkalmit, de nem szeretem, legszíve
sebben farmerben járok. Kozmetikusnál soha 
nem Jártam, fodrászhoz is ritkán jutok el. 
Újszegeden vettünk egy házat, most annak az 
átalakítása, berendezése az ami a legsürgő
sebb, még szerencse, hogy anyura mindenben 
számíthatok.

— Milyen volt Kalifornia?
— Gyönyörű, kint voltunk mind az öten 10 

napig, de ez nem pusztán pihenésre szánt idő 
volt. A lehetetlen orosz viszonyok miatt Ameri
kából 3 repülőgépet vásároltunk. Egy 18, 12, 2 
személyes gépet. Ezekkel oldjuk meg a munká
sok kiszállítását a szibériai kutak javításához. A 
kisebb pedig a gyorsabb üzleti munka intézésé
hez szükséges. Ma kell érkezni a gépeknek, 
izgulok is, hogy minden rendben legyen.

Késő délután, amikor készültünk hazafelé, 
be is futott a hír és egy értékes, míves texasi 
nyereggel bizonyították, hogy a gépek szeren
csésen leszálltak Szegeden.

Molnárné Vida Zsuzsa
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Algyői Hírmondó

ősgyeviek baráti találkozója
Az Ősgyeviek Baráti Köre (ÖBK) ez évben Júli 

us 25-én, szombaton rendezi meg az Anna-napi 
búcsúhoz kapcsolódó hagyományos baráti talál
kozóját a Tóparti Kisvendéglőben.

A zártkörű rendezvény műsora:
14 órától — gyülekezés, baráti beszélgetés, fény- 

képfelvételek készítése;
16 órakor— tájékoztató az ÖBK elmúlt évi mun

kájáról és jövőbeni terveiről;
17 órakor— ki tud többet Algyő múltjáról és Jele

néről? (játékos vetélkedő értékes díjak
kal). valamint újszerű tombolajáték;

18 órakor— vacsora (estebéd);
19 órától — társalgás, énekelés, tábortűz szalon

nasütéssel.
Az ÖBK-vezetősége ezúton Is tisztelettel meg

hív minden érdeklődőt — függetlenül attól, hogy 
részt vett már Ilyen találkozón, vagy sem —, aki 
ősgyevinek vallja magát és a baráti kör tagja 
kíván lenni (az évi önkéntes tagdíj 100— 150 fo
rint családonként).

Egyébiránt a vacsora étrendje (választéka) a 
következő:
A menü — filézett ponty halié (120 Ft),
B menü — pontyfiié rántva, sültburgonyával

(120 Ft),
C menü — rántott szelet petrezselymes új bur

gonyával (100 Ft),
D menü — 2 személyes „Gyevl-tál” (rántott sze

let, natúrszelet, rántott sajt, tükörtojás 
rizs és burgonyakörettel — 300 Ft).

A vezetőség kéri, hogy a találkozó sikeres elő
készítése érdekében a részvételi szándékot jelezni 
és a fogyasztandó vacsora árát (valamint a „tagdíj” 
összegét) az érintett személyek július 15-ig szíves
kedjenek személyesen befizetni Bakosné Fekete 
Mária gazdasági felelősnél (Kastélykert u. 100/A).

Várjuk szíves jelentkezésüket, mindazonáltal 
további munkasikereket és Jó egészséget kívánunk 
a baráti kör mostani és leendő tagjainak egyaránt.

Az ősgyeviek Baráti Körének tagjai a „Fa
luház alapítványhoz” csatlakozva az alábbi 
összegeket adományozzák:

Bakos József— 800 Ft; Barna Lajos — 500 Ft; 
Borsi Gézáné — 440 Ft; Benkő János — 270 Ft; Benkő 
Jánosné— 200 Ft; Bíró Ferenc—5000Ft; Bottyánszkl 
Károly — 200 Ft; Dombi Gyula — 500 Ft; Faragó 
István — 1000 Ft; Forgács Józsejhé —  500 Ft; Füles 
Imréné — 1000 Ft; Frank Béláné — 500 Ft; Herczegh 
Anna — 5000 Ft; Kórsai László — 300 Ft; Ökrös 
Mihály — 300 Ft; Vidács Antal — 300 Ft. összesen: 
16810 Ft.

Váijuk kedves ősgyevi barátaink további szí
ves támogatását!

Orvosi tanácsok

Röviden két aktuális — különösen nyáron jellemző — 
oruosí vonatkozású témáról a napozcisról és a rovarcsípé
sekről kívánom tá/ékoztatnl a tisztelt ohasókat.

Napozás: A bőr egy mély rétegében vannak olyan 
sejtek, amelyek a fekete festékanyagot, a melanint képezik. 
Ez a melanin oszlik szét a felhámban és megfesti azt. Az 
ultraibolya fény besugárzása fokozza a melaninképzést és 
azonkívül ösztönzi afelhámot nagyobbfokú sejtképzésre. Ez 
a vastagabb és sötétebb bőr védi a testet az ultraibolya 
sugaraktól A leégés oka az, hogy a bőrt túlságosan sokáig 
érte a napsugárzás. A visszaverődő napsugarak még párás 
Időjárásnál, vagy árnyékban is okozhatnak leégést. A koc
kázat fokozódik a világos bőrű embereknél, forró éghajlaton 
vagy magas hegyvidéken való tartózkodáskor. Gyakori le
égésnél vagy több éven keresztüli rendszeres napozás ese
tén a bőr korábban öregszik, elveszti rugalmasságát, foko
zódik a bőrrák veszélye. A napozás Intenzitását és időtarta
mát, valamint a napfény védő szerek erősségét a bőrtípushoz 
kell Igazítani A lassúbb barnulás tovább megmarad és 
egyenletesebb. Bőrgyógyászok szerint egyáltalán ne napoz
zunk! Minden napfíidő fokozza a bőrrák klalakuláslnak 
veszélyét. Aki ennek ellenére nem riad vissza tőle, legalább 
napfény védő szert használjon — ez lehet napvédő tej, nap
védő krém napolaj. A napvédő krém zsírosabb, mint a 
napvédő tej és nehezebb a bőrön eloszlatni Ezért általában 
csak az arcon alkalmazzák A napolqfok alig védenek a 
napsugárzástól és fő  feladatuk, hogy a bőrt nedvesen és 
zsírosán tartsák Az úgynevezett önbarnítók a legfelső bőr- 
réteget barnára színezik Ez a barnaság nem mindig felel 
meg a természetes lesülés barnaságának és nem is pótol/a 
a napsugárzással szembeni védelmet — körülbelül egy hétig 
tart és nem káros az egészségre.

Öngyógyításként leégéskor a fájó helyeket nedves bo
rogatással kell hűsíteni, a megvörösödött bőrfelületekre bőr
ápoló szert kell kenni. Ha a leégés nagyon fájdalmas fordul
janak orvoshoz.

Rovarcsípés: A rovarcsípések a bőrön többnyire ártal
matlanok A szúrás helyén viszketés, kiplrosodás, duzzanat 
keletkezik. Méh-, darázs- és lódarázscsípések után ritka 
esetekben életveszélyes allergiás reakciók lehetségesek•; he
ves viszketés a fejbőrön és a nyelven, nagyfelületű bőrvörö- 
södés, légszomj, hánycis, verejtékezés, szapora pulzus. Az 
e csípések utáni szájüregödéma életveszélyessé válhat. Ha 
allergiás reakciók mutatkoznak, forduljanak orvoshoz; 
azonnal, ha a szúrás a szájüregben vagy ha a torokban 
történt.

Öngyógyítás: a méhek fullánk/a a bőrben maradhat; 
óvatosan, a rajta csüngő méregzacskó megnyomása nélkül 
kell kihúzni A szúrás helyére Jégkockát vagy hideg boroga
tást kell tenni Erősen gyulladt rovarcsípésnél az orvos 
kenőcsöt vagy egyéb szert írhat fe l

A kullancscsipés akár borsónyira is megdagadhat. A 
kullancsot nem szabad kitépni szakszerűen kell eltávolíta
ni: cseppentsünk rá híg ragasztót, körömlakkot, esetleg 
olajat. Ezek megszáradása után az állatot egy csipesszel az 
óramutató Járásával ellenkező irányban húzzuk ki a bőrből 
A kullancsot megérinthetjük felizzított tűvel ezután gyakran 
már magától elenged az állat. Ha a csípés helye még napo
kon vagy heteken keresztül kékespiros marad és ez gyűrű 
alakban teljed tova, esetleg láz is kialakul mutassák meg 
orvosnak

dr. Tóth Mária
belgyógyász szakorvos
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Fűben, fában az orvosság!
(A Júniust szám folytatása.)

A következő gyógynövényünk ami úgyszintén 
mindenhol előfordul, még a művelt kertekben is, a 
gyermekláncfű (Taraxacum officináié web.), vagy 
másnéven pogyola pitypang. A növény a fészkes 
virágzatúak (Composltae) családjába tartozó faj. 
Ez a különösen nagy hasznot hajtó növény ta
vasszal a mezőket, füves tisztásokat, árokpartokat 
szinte sárga szőnyegként borítja be. Ezt a minden
felé elterjedt évelő növényt külsőre szinte mindenki 
ismeri, ezért talán nem is kell különösebben bemu
tatni. Gyógyerejéből azonban annál kevesebbet tu
dunk.

A természet patikájának e hasznos növénye 
teljes egészében használható gyógyászati célokra: 
levele, virágja, virágszára és gyökere egyaránt gyó
gyító erővel bír. Leveleit (Taraxaci folium) virágzás 
előtt áprilisban, virágait és virágszárát májusban, 
gyökerét (Taraxaci radixf'tavasszal, vagy ősszel kell 
gyűjteni. A növény minden részéből felsértéskor 
keserű ízű, ragadós, fehér tejnedv csordul ki. A 
drogok inulint, tarakszacin keserűanyagot, kau- 
csukot, viaszt, cukrot, zsírt, cseranyagot, illóola
jat, kolint, szaponint, szerves savakat, nyálkát tar
talmaznak; a gyökerekben tavasszal 1-2%, ősszel 
40% inolin, a virágokban és a levelekben B2- és 
C-vitamin van.

Teáik étvágygerjesztők, emésztést serkentők, 
epeműködést elősegítők, vízelhajtók, vértisztítók, 
erősítők, májbajokat gyógyítók. Az őszi gyűjtésű meg
szárított gyökérből a gyári előállítás során kávépótló- 
szer is készül.

A gyermekláncfűvirág szára nagyon hasznos a 
cukorbetegségben szenvedők számára. A cukorbete
geknek mindaddig kellene ezt a virágszárat fogyasz
tani ameddig virágzik a pitypang.

Ugyancsak eredményesen alkalmazható a virág
szár különböző bőrbajok esetében. Megszünteti a 
bőrviszketést, sömört, kiütést, eltünteti az arcon és a 
test más részein levő pattanásokat. Ez a vértisztító 
hatásának köszönhető. Csalánteával együtt alkal
mazva a gyermekláncfű virágjából készített tea, illetve 
a virág nyers szára Igen hamar megtisztítja a bőrt. S 
amit még a virág szárával kapcsolatban meg kell 
említeni: fájdalom nélkül oldja az epe- és a veseköve
ket! (Kőhajtás céljából a biztosabb és gyorsabb ered
mény érdekében a teakúrát ajánlott összekapcsolni a 
reteklékúrával. Hat hétig minden reggel igyunk meg 
éhgyomorra 2-4 dl reteklevet.)

A gyermekláncfű fontos gyógyító- és építőanya
gokat tartalmaz, amelyek segítenek az anyagcsere
betegségeknél. Jó vértisztító hatásának köszönhető
en segít a köszvénynél és a reumánál. Tapasztalatok 
szerint mirigydaganatok ellen is alkalmazható: 3-4 
hetes friss virgászárral folytatott kezelés után a daga
nat elmúlik. Ha a betegeskedő, gyengélkedő ember 2 
hetes kúrát folytat friss gyermekláncfű vlrágszárral,

elcsodálkozik azon, hogy fáradtsága, levertsége egy
szerre csak elmúlik. S ez a frissítő hatás sokkal 
tartósabb, mint a serkentő- és izgatószerek esetében, 
melyek ráadásul káros mellékhatásokkal is gyengítik 
szervezetünket. Ne nyúljunk tehát mindjárt a kávé
hoz, koffeintablettához, alkoholhoz vagy cigarettá
hoz, ha kimerültséget, fáradtságot érzünk, hiszen a 
természet gyógyszertárában az ilyen bajokra is van 
orvosság.

A következő kitűnő gyógynövényünk a cicka
farkfű (Achtllea millefolium), vagy más néven orvo
si cickafark, egérfakú fű, ezerlevelű fű. A régi 
gyógyfüves könyvekben a cickafarkfüvet „minden 
baj gyógyítójának" nevezik, mivel ott is eredménye
sen lehet alkalmazni ahol már nincs remény. A 
fészkesvirágzatúak (Composltae) családjába tarto
zó, legelőkön, réteken, utak mentén, parlagokon az 
ország minden részén, sok helyen tömegesen elő
fordulójellemző illatú, szőröktől szürkészöld évelő 
növény. Júniustól őszig virágzik. Szára: egyenes, 
30—60 cm magas, egyszerű vagy elágazó. Tőleve
lei: 20—30 cm hosszúak, nyelesek, lándzsás kerü- 
letűek, 2—4 cm szélesek, 2-4-szer szeldeltek. A 
levélszeletkék porcos szálkahegyűek. A szár levelei 
felfelé kisebbedőek, az alsók rövidnyelűek, a felsők 
ülők, 2-3-szor szeldeltek. Virágzata: 3—5 mm át
mérőjű fészkekből összetett sátorozó buga. A fész
kekben szürkésfehér korongvirágok és fehér pár- 
tájú karimavirágok vannak. A cickafarknövényből 
3 féle drogot lehet előállítani: virág — (Millefolii 
flos), fű — (ez az egész növény Millefolii herba) és 
levél drog — (Millefolii folium).

A cickafark virágot üde nyílásban és a déli 
napsütésben (12 és 14 óra között) a legjobb gyűj
teni, mert ilyenkor legtöbb a gyógyító illóolaj-tar
talma. A cickafarkvirág több, a cickafarkfű keve
sebb kék színű, azulén tartalmú illóolajat tartal
maz (0,1—'0,5%). A drogokban van továbbá achil- 
lein glukoalkaloid, keserűanyag, cseranyag, konit- 
sav, aszpargln, egy gllkozida, zsírosolaj, gyanta, 
szánhidrát stb. A levéldrog kék olajat, illetve azu- 
lént nem tartalmaz. Csakis az orvosi cickafark és 
az alakkörébe tartozó morfológiailag (alaktanllag) 
egymástól többé-kevésbé eltérő, de csakis mindig 
a fehérvirágú fajok tartalmaznak azulénes kék 
olajat: cickafark olajat. Az illóolaj 8—10% azulént 
tartalmaz. Gyógynövényként a sárgás, rózsás vagy 
lilás színű virágú cickafarkok egyike sem használ
ható fel gyógynövénynek, ezért ne gyűjtsük őket! A 
cickafarkolajjal gyulladást megszüntető kenőcsök 
készülnek, pl. a szem kezelésére, valamint arckré
mek, bőrápolók. Az azulénes kenőcs a gyulladást 
nem fojtja el, hanem a lefolyást gyorsítja.

(A következő számban folytatjuk.)

Hajdú Mihály
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A vadontermő gombákról mindenkinek
(A júniusi szám folytatása.)

Kétspórás csiperke (Agaricus bisporus)
Kalap: 5—10 cm átmérőjű kinyílva, szürkésbar- 

na-sötétbarna, sugarasan szálas, széle fehéren foga
zott. Lemezei: eleinte hús színűek, később sötét cso
koládé barnára színeződnek az érés folyamán. Tönk: 
5—10 cm hosszú, 1—2 cm vastag, fehér, a gallér alatt 
gyakran pelyhes. Húsa gyöngén vörösödő. Előfordul: 
trágyázott területen, birka (Juh) hodályok, istállók 
mellett, és trágyás erdő széleken. Nagyüzemek kuta
tóintézetei laboratóriumi körülmények között ebből a 
vadontermő csiperkefajból állítanak elő különböző 
szaporító anyagokat, amelyeket zsákos, tápdús talaj
jal árusítanak. Ez a gomba is fogyasztható és árusít
ható, csak nagyon hamar kukacosodik. A lemezeit ha 
nagyon érett a gomba, késsel le kell kaparni, mert a 
spórák befeketíthetik a levest vagy más ételt.

Sárga gévagomba (Polyporus sulphureum)
Nem kalapos gomba, és nincs sem tönkje sem 

lemeze. Az ártéri fűzfákon is terem, amely a megseb
zett fák törzsein, ágain tör elő. Termő idő általában 
tavasszal májusban, Júniusban, de a csapadékosabb 
nyári és őszi hónapokban is előjöhet. Gyűjteni csak 
akkor lehet, amikor teljesen fiatal kénsárga színű és 
sajtszrűen vágható. Később mikor kiszárad és ke
ménnyé válik nem lehet felhasználni. A gomba félol
dalas, oldaltnövő taplószerű, a termőtest termőrétege 
apró pórusokból áll. Az a gomba csak fiatalon fo
gyasztható, kitűnő levesek ízesítéséhez, de Jó pörkölt
be is. Magas víztartalma miatt friss állapotban, 
könnyen romló gombafaj. Mélyhűtőben egy-két hétig 
lehet tárolni. Nem árusítható.

Tejfehér cölöppereszke [tejpereszke] (Leucopa- 
xillus lepistoides)

Tönk: 7—9 cm hosszú, 4—6 cm vastag, fehér, 
idősebb korban szürkés-kékeszöldes árnyalattal. Ka
lap: 15—35 cm közötti átmérőjű kinyílva, kissé dom
ború, majd ellaposodó, fehér, szürkés, öregen a köze
pe szürkés-barnán recézett. Lemezek: többnyire fo
gakkal felkanyarodó, vagy csak röviden lefutó, fehér, 
krémszínű. A kalap széle kissé begöngyölt. Előfordul: 
homoki és szikes legelőkön, akácosokban, erdőszéle
ken, lejtős sztyeppéken április végétől Júliusig. Ehető 
gomba, kitűnő kirántva, kissé halízű. Ez a gomba 
melegkedvelő, ha hűvösebb az idő nem Jön elő. Ke
vésbé ismert gombafaj.

Tavaszi rétgomba (Agrocybe praecox)
.Kalap: 3—6 cm átmérőjű, nem vagy gyengén 

hlgrofán (szárazon és nedvesen eltérő színű), véko
nyabb húsú fehéres, okkerbarna, szürkésbarna. Le
mezei: fehéres, majd szürkésbarna. Tönk: fehéres, 
szálas, alján micélium rhizoidákkal. Gallérjának ré

szei gyakran a kalap szélén maradnak. Lisztszagú. 
Erdőben, bokros helyeken, korhadó anyagokon talál
ható áprilistól Júliusig. Ehető, de nincs külön Jelen
tősége, korán kukacossá válik.

Sárga rétgomba (Agrocybe semiorbicuíaris)
Spórapora szürkés rozsdabarna. Kalap: csak

nem félgömb alakú, okkersárga, sárgásbarna, 1—3,5 
cm átmérőjű. Lemezek: többé-kevésbé tönkhöz nőt
tek, tejeskávébarna. Tönk: halvány sárga, csupasz, 
3—4 cm hosszú és 0,2—0,4 mm vastag. Megtalálható 
szikes és homoki legelőkön, erdőszéleken, májustól 
augusztusig ha van bőven eső. Ehető, de Jelentékte
len vékonyhúsú törékeny gomba. A mezei szegfűgom
ba közé szokták szedni.

Fehér porhanyósgomba (Psathyrella candollea- 
na)

Kalap: méz-halvány okkeres sárga, majd kifehé- 
redlk, 3—6 cm átmérőjű. Lemezei: fehérek, majd 
szürkés-lilás, végül sötötbarna. Tönk: vékony, fehér, 
néha kissé gyökerező. Található: lomboserdőkben, 
akácosokban, elegyeserdőkben is és korhadó fahul
ladékon. Ehető, de nem árusítható, Jelentéktelen 
gomba. Tömegesen megjelenő faj, könnyen összeté
veszthető a mérgező sárga kénvirággomb&val.

Barna porhanyósgomba (Psathyrella pilulifor- 
mis)

Kalap: simabőrű, sötét gesztenyebarna, széle 
áttetszőén bordás, finoman csipkés. Lemezei: vilá
gosbarnák, majd sötétbarnák. Tönk: fehéres, 4— 10 
cm hosszú, 0,3—0,5 cm vastag. Termőhely: azonos 
az előző közeli rokon fajjal. Ehető, de könnyen ősz - 
szetéveszthető a mérgező susulykagombákkal és 
kígyógombákkal, ezért nem ajánlatos gyűjteni.

Lila tölcsérpereszke (Lepista nudaj
Az egész termőtest élénk ibolyáskék, vagy a ka

lap barnás. Kalap: 5—15 cm átmérőjű. Tönk: lefelé 
vastagodó, 5—12 cm hosszú, 1—2 cm vastag. Illata 
és íze kellemes, aromás-retekszagú. Lombos vegyes 
erdőben elterjedt, a korhadó avar között terem, ápri
listól október végéig a fagyok beálltáig. Ehető, kitűnő 
saláta és pörköltnek való gomba. Árusítható. Ritkán, 
nagy tömegben Jelenik meg.

(Folytatása következik az augusztusi szám
ban.)

H^jdú Mihály
okleveles gombaismerő, 

gombavizsgáló szakellenőr

Az utánközléssel kapcsolatban minden Jog 
fenntartva az írónak.

JÚLIUS
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Az aperitifek és kevert italok 
poharai

a j

8 9

25

1. Vizespoharak; 2. Ballon-pohár; 3. Sörös poha
rak; 4. Csemegeboros-pohár; 5. Pezsgőspoharak; 6. 
Pálinkás- és likőröspoharak; 7. Fine-champagne po
hár; 8. Napoleon-konyakor-pohár; 9. Brandyspohár; 
10. Koktélpoharak; 11. Knikebein-pohár; 12. Pousse- 
café pohár; 13. Flip-pohár; 14. Whiskyspohár; 15. 
Sour-pohár; 16. Fizzpohár; 17. Camparis-pohár; 18. 
Vermutospohár; 19. Crustáspohár; 20. High-Ball-po- 
hár; 21. Svéd puncsospohár; 22. Puncsos-, grogospo- 
hár; 23. írkávés-pohár; 24. Cobbler-pohár; 25. Bólés- 
pohár.

FŰSZERLEXIKON
Majoránna
Nagyon elteijedt Jűszemövény, levelét és virág

zatát egyaránt felhasználjuk. Különleges ízt ad a 
leveseknek (burgonya, gomba), főzelékeknek (burgo
nya, kelkáposzta, bab), mártásoknak és húsételek
nek. A vad- és birkahús kellemetlen aromáját elveszt 
Pástétomba, töltelékbe, hurkába is teszik.

Gyógyhatása: étvágygerjesztő, széthajtó, nyug
tató. Magas vérnyomásban szenvedők csak kis 
mennyiségben fogyasszák.

Menta
Pikáns, friss mentolízű fűszernövény. A bors

menta csípősebb, a fodormenta enyhébb. Főleg teája 
elterjedt, de szószként ízesítője a bárány- és vadhús
nak. Salátába, gyümölcsételekbe is teszik. Csak kis 
mennyiségben, kiegészítő fűszerként használjuk.

Gyógyhatása: teája hatásos emésztési zavarok, 
felfúvódás, epegyulladás, menstruációs zavarok, 
meghűléses betegségek ellen.

Petrezselyem
Leggyakrabban használt konyhanövényünk. Le

vesbe, főzelékbe, töltelékbe nélkülözhetetlen. Főtt rizs
re, burgonyára is szórhatjuk. Gazdag vitaminokban 
és ásványi anyagokban. A szárnyasok bélszagát el
veszi Csak közvetlen tálalás előtt tegyük az ételbe, 
hogy ne veszítse el vitamintartalmát és aromáját. 
MindenfélefŰszerkevék alapanyaga, különösenJlnom 
tárkonnyal, kakukkfüvei, snidÜnggel

Gyógyhatása: gyomorerősitő, vesettsztttó, ét- 
vágygeijsztő.

Rozmaring
A fűszer az eredetileg Dél-Európában honos bok- 

rocska gyantás, pikáns, enyhén kesernyés ízű levele. 
Leginkább zsíros, sült húsokhoz való (grillezéskor), 
de ízesítője halnak, vadnak, gombás ételeknek is. 
Intenzív aromája miatt csak óvatosan használjuk.

Gyógyhatása: teája gyomor erősí tő, epehajtó, 
görcscsillapító, valamint kllmaxos rosszulléteken se
gít.

Tárkony
Illata kicsit hasonlít az ánizsra, ize kesernyésen 

csípős. Főzelékbe, vadhoz, szárnyashoz, halhoz kitű
nő. Savanyításhoz, savanyú ételekhez nélkülözhetet
len. Joghurtos salátaöntetbe is keverhetjük. Kis 
mennyiségben használjuk, mert keserű. Fűszerkeve
rékekben lehetőleg csak petrezselyemmel, illetve me- 
télőhagymával keverjük. Jól viseli a magas hőmérsék
letet, tehát együtt főzhetjük az étellel

Gyógyhatása: teája vesetisztító, epehqjtó, ét
vágyfokozó.

Zsálya
Illata, íze friss, fűszeres, kesernyés. Az olasz 

konyha gyakran használja. Ízesíthetünk vele májat, 
zsíros húst és halat, lágy sajtot. Intenzív aromája 
miatt ne keveijük más fűszerekkel, illetve óvatosan 
használjuk.

Gyógyhatása: főzete torok- és szájöblögetésre, 
teája lzzadás, hurut ellen jó.
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JULIUS
Július 2. — Boldogasz- 

szony.
Tárgya: Szűz Mária látogatá- 

•' sa Erzsébetnél Az angyali üdvöz
let után Szűz Mária elindult Jeru
zsálembe meglátogatni idős roko

nát, mivel az angyal azt is tudomására adta, hogy 
Erzsébet előrehaladt kora miatt, akit meddőnek 
tartottak, gyermeket fogant, mivel Istennél semmi 
sem lehetetlen.

Július 26. — Szent Anna ünnepe.
Községünk búcsúja. Tárgya: Szent Annának, 

Mária Édesanyjának, Jézus test szerinti nagyany
jának emléke.

Néphagyományos búcsúk 
története és a 20. megrendezése 

Algyőn
1991 júniusában ünnepelte a Hagyományőrző 

Népi Együttes 25. évfordulóját.
1992. Július 26-án 20. alkalommal rendezzük 

meg a Hagyományőrző Együttesek Nemzetközki 
Találkozóját, amely a Szent Anna-napi búcsúra 
esik. A hagyományok felelevenítése, felgyűjtése, 
feldolgozása, betanítása és átadása a cél. Közel 
ötven műsorszámot tanult be, illetve színpadra 
állított a már megalakult közösség (Népi Együttes, 
Pávakor, Citerazenekar, Néptánccsoport).

A műsorok a jeles napokra és egyéb népszo
kások felgyűjtésére igen széles körű kutató mun
kát igényeltek.

Az algyői ember ragaszkodik szülőfalujához és 
néphagyományához. A falusi közösségeket régen a 
közös munka (összesegítés, kaláka építkezésnél, 
búzahordáskor, szüretkor, kukoricafosztáskor, 
tollfosztáskor stb.) és a közös ünneplés és szertar
táskor (jeles napok szokásai, vallásos megmozdu
lások, lakodalom, keresztelő, temetés stb.) hozták 
létre, ezek az alkalmak egyben módot adtak a 
műveltség szép hagyományainak továbbadására 
és elsajátítására az érzelmek és indulatok művészi 
kifejlesztésére, az alkalmakhoz kapcsolódó szoká
sokban egymás megismerésére, érzelmi kapcsola
tok kialakítására és művészi élményekre serkent.

Az elmúlt 26 évben az alábbi fontosabb mű- 
sorszámokat gyűjtöttem és dolgoztam színpadra.

1965-ben Halászatot; 1966-ban a gyevi Jeles
napokat; 1967-ben Este a fonóban; 1968-ban ha
lálra táncoltatást; 1969-ben a pásztor fogadását;

1970-ben a falusi estéket; 1971-ben kendővivőt; 
1972-ben tuskóhúzást; 1973-ban regölést; 1974 
ben a pünkösdi szokásokat; 1975-ben regrutabál; 
1976-ban algyői szokásokat; 1977-ben katonai 
behívást; 1978-ban gyevi bírót; 1979-ben névnapi 
szokásokat; 1980-ban luca szokásokat; 1981-ben 
Kőműves Kelement; 1982-ben algyői gyermekjáté
kokat; 1983-ban fiatalok táncát; 1984-ben gyevi 
párost; 1985-ben tollfosztást; 1986-ban gyevi la
kodalmast; 1987-ben Egyetértést; 1988-ban arató 
műsort; 1989-ben Betlehemi játékok; 1990-ben 
gyevi búcsút; 1991-ben az idősek táncát; 1992- 
ben Most szép lenni katonának.

Együttesünk nemcsak Magyarországon lép 
fel, hanem minden évben több külföldi, rádiós, 
televíziós fellépése is van. Együtteseink minősítése 
Pávakör, Népi zenekar, Népdalkör arany fokozatos, 
Tánccsoport kiváló, az Együttes nívódíjas.

A már eddig 19 alkalommal megrendezendő 
hagyományossá vált algyői búcsún minden évben 
általában 10 együttes, benne három-négy külföldi 
ad műsort.

A Szeged testvérvárosi kapcsolata révén min
den évben fogad egy-egy külföldi csoportot, ilyen: 
a NICE (Francia), darmstadti (Német), szabadkai 
(Jugoszláv), beregszászi (Szovjetunió), de szerepelt 
színpadunkon kanadai együttes is, afrikai együt
tes, ázsiai együttes és sok európai együttes, külö
nösen sokszor szerepeltek a szomszéd országok 
együttesei is.

Az 1992-es algyői búcsún a Hagyományőrző 
Együttesek Találkozóján is három vagy négy kül
földi csoportot, és öt-hat magyar együttest kívá
nunk felléptetni. A fellépő együttesek pontosítása 
a napokban történik (kárpátalja, erdélyi, horvátor
szági, szlovákiai együttes — külföldi együttesek). 
Magyarországról a kazári együttesre, mórágyi 
együttesre, buzsáki együttesre, pörbölyi együttes
re, ecsédi együttesre és az egyházaskozári csángó 
együttesre számítunk.

Program: 25-én: az érkező csoportok a kör
nyező községekben szerepelnek; 26-án délelőtt az 
algyői templomban kórushangverseny lesz.

A délutáni program a következő:

15.00 órától Búcsútéren bemutató 
16.30 órától Menettánc a főutcán
17.00 órától Gálaműsor a művelődési ház sza

badtéri színpadán.

A rendezvényre ezúton is mindenkit szere
tettel meghívunk! 

Eke József
műv. ház igazgató

JÚUUS
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Július 2. — Sarlós 
Boldogasszony napja

Mint minden Mária- 
ünnep, ez is dologtiltó nap.
Ez az ünnep összefonódott 
az aratási szokásokkal, az 
aratási munkakezdéssel.
Az Ipoly mentén úgy tartot
ták, ha ezen a napon esik 
az eső, akkor 40 napig esik.
Gyógyító erőt tulajdonítot
tak az e napon szedett 
gyógynövényeknek. Sok te
rületen ezen a napon ba
zsalikomot szenteltek.

Július 20. — Illés napja 
Ősi kígyó- és medveünnep, a pásztorok 

dologtiltó napja, de a gazdák is dologtiltó 
napként kezelték. Úgy tartották, hogy a menny
kő agyoncsapja, aki ezen a napon a földön 
dolgozik. Gonoszjáró nap volt, mert aki másnak 
a gyümölcsfáját meg akarta rontani, az hajnal
ban a fát fejszével megkongatta. Zivatart hozó 
esőjével rossz termést jósol.

Július 21. — Dániel 
Zivatart hozó nap.

Kedves Olvasónk!
Már az első lap megjelenése óta foglalkoztatja 

az újság szerkesztőségét, hogyan tudná megoldani 
az anyakönyvi hírek közlését. Sqjnos a nagyváros
sal összekapcsolt anyakönyvi nyilvántartás ezt 
nem teszi lehetővé.

Ezért kérünk minden érintettet legyen segítsé
günkre, szerkesszük együtt a rovatot.

Minden hónap 25-éig váijuk a házasságköté
sek, a születések, halálozások bejelentését.

Július 22. — Mária- 
Magdolna

Szépségvarázsló le
ánynap. A szőlősgazdasá
gokban dologtiltó nap. Ha 
ezen a napon esik az eső, 
bő veteményt, de rossz dió- 
és mogyorótermést Jósol. 

Július 26. — Anna-
nap

Az egyházi és népi 
hagyomány szerint Szűz 
Mária édesanyja, tehát 
Jézus nagyanyjának név

ünnepe. E napot különösen meddő, illetve a 
szülőasszonyok tartják számon: imádkoztak, 
böjtöltek, hogy megfoganjanak, illetve, hogy 
könnyen szüljenek. Alig van régi templom, ahol 
szobrával, képével ne találkoznánk. Ő volt a 
gazdasszonyok, bányászok, szabók, Járványos 
betegek, illetve a haldoklók egyik pártfogója. 
Innen ered a tiszteletére emelt számos barokk 
kápolna és búcsújáróhely.

Sokáig kedvelt női név volt. A hit szerint Szent 
Anna különösen gondját viseli annak, akit a nevé
re kereszteltek.

Ilyen még nem volt!
És nem is leszl Az előző számunkban hírt 

adtunk arról, hogy az algyői sportkör és az AGRO- 
LAK betéti társaság közös rendezésében augusz
tus 20-án egész napos sportrendezvényt szervez.

Az AGRO-LAK Bt. vezetőjének kérésére közöl
jük, hogy az el nem fogadott feltételei miatt visz- 
szalép a rendezvény szponzorálásától!

Podonyi Márta és Szűcs László 1992. Június 
27-én házasságot kötött.

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

a könyvtárban, nyitvatartási időben. 

Hirdetések díja:
10 szóig 50,— Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,— Ft
Egész oldalas hirdetés 1000,— Ft
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Algyői Hírmondó 11

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Iskolai hírek

A tanév befejezésével 
az iskola nevelőtestülete kellemes nyaralást kíván 
a gyermekeknek!

A szabadidő eltöltését többek között a Tisza 
pártja Is biztosítja, ezért felhívjuk a figyelmet a 
folyóvíz veszélyére, különösen figyeljünk az úsz
ni nem tudó gyermekekre!

Az eddigiektől eltérően az iskolai füzeteket is 
az Iskolában árusítjuk. Tankönyvek és füzetek 
árusítása: 1992. augusztus utolsó hetében, hir
detmény szerint.

A napközis térítési díj befizetése: 1992. 
augusztus 24—25-én, 7— 15 óráig a Fehér 
iskolában.

Évnyitó ünnepély: 1992. szeptember 1-én, 
kedden 8 órakor. Az első osztályosok reggel 7.30 
órakor gyülekeznek az óvodában. 9—12 óráig az 
osztályfőnöki órán ismertetik az órarendet és az évi 
feladatokat.

Tanulmányi eredmények
Az Iskola kiváló tanulói általános iskolai di

cséretben részesültek: Tóth Erika 4/a oszt., Kiss 
Tímea 4/b oszt., Bakos László 7/b oszt., Terhes 
Gabriella 8/c oszt. tanuló.

Az iskola kitűnő tanulói: 1/b oszt.: 6 tanuló 
Jól megfelelt; 2/a oszt.: Kerekes Tímea, Molnár 
Csilla, Pósa Sándor; 3/a oszt.: Bíró Csaba, 
György Péter, Mihály Helga, Papdi Beáta, Sza
bó Ildikó; 2/b oszt.: Régensburger Renáta; 3/b 
oszt.: Le le Tímea, Szűcs Adrién; 5/a oszt.: Masz
lag Erika, Kónya Barbara, Maczák Andrea; 
6/b oszt.: Révész Renáta; 6/c oszt.: Maszlag 
József.

Óvodai hírek
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 

1992/93. nevelési évre Jelentkezett gyermekek fel
vételt nyertek (46 fő). Elutasítás nem volt.

Az 1992/93. nevelési év szeptember 1-én kez
dődik, ezen a napon fogadjuk az új gyerekeket.

Szülői értekezletek:
Az új gyermekek szüleinek 1992. augusztus 

27-én 17 órakor.
A régi gyermekek szüleinek 1992. szeptember 

7—9-ig, csoportonként.

Térítési díj befizetése (minden napközis gye
reknek):

1992. augusztus 31-én, hétfőn 8— 17 óráig, 
szeptember 1-én, kedden 7— 12 óráig.

Felvett gyermekek névsora
Nagycsoportba:
Berkes Éva, Horváth Kristóf, Olajkár Henriet

ta, Tari Ildikó.
Középső csoportba:
Fekete Sándor, Hegyi Gábor.
Kiscsoportba:
Babinyecz Róbert, Baji Renátó, Bakó Katalin, 

Bakos Barbara, Baráth János, Boldizsár Péter, 
Csernus Sándor, Csongrádi Beatrix, Dobrassy 
Gertrúd, Fodor Dóra, Frank Tímea, Gercsó József, 
Gombos János, Herczeg Emese, Herczeg Renáta, 
Horváth Szilveszter, Jankó Kitti, Kiss Alexandra, 
Kovács Anna, Kovács Dominika, Malustyik Ádám, 
Mészáros Balázs, Mészáros Jeruijfer, Mihály Ta
más, Miklós Attila, Molnár Letícia, Nokta Norbert, 
Nokta Zsolt, Noviczki József Rózsa Bettina, Suti 
János, Szabó László, Szalma Ádám, Szalma Eszter, 
Szegedi Nóra, Székely Zsolt, Tarics István, Tóth 
Orsolya, Vidács Melinda, Zombori Edina.

Hirdetmény
Értesítem a Kedves Szülőket az óvodai 

felvételről.
Az 1992/93. nevelési évre jelentkezett 

új gyermekek száma: 49 fő; ebből évközi 
felvételre előjegyzett: 3 fő.

A  jelentkezett gyermekek közül 46 fő 
szeptembertől felvételt nyert. A  3 fő előjegy
zett gyerek csak abban az esetben nyer 
felvételt:

— ha a 3. életévét betöltötte és szoba
tiszta:

— az anya Igazolja munkavállalását:
— az óvodai férőhely lehetővé teszi.
Előjegyzett gyermekek: Pál Endre,

Szabó Dávid, Széli Balázs.
Amennyiben a szülő nem ért egyet a 

döntéssel, kérelmet nyújthat be az óvoda
vezetőnek a felvétellel kapcsolatosan.

JŰLIUS



Algyői Hírmondó

Ügyfélszolgálat

Körzeti Földhivatal
Szeged, Kálvária sgt. 43.
Tel.: 21-311 

Ügyfélfogadás: 
hétfő 8—16 óráig
szerda 8—18 óráig
péntek 8—12 óráig
Kárpótlási Hivatal

Szeged, Rákóczi tér 
Tel.: 21-622 

Ügyfélfogadás: 
hétfő 8— 13 óráig
kedd 8— 13 óráig
Országos Takarékpénztár 

Szeged, Széchenyi tér 7.
Tel.: 24-222 

hétfő 8— 18 óráig
kedd 8— 15 óráig
szerda 8— 16 óráig
csütörtök 8— 15 óráig
péntek 8—12 óráig
Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

Szeged, Széchenyi tér 11.
Tel.: 23-111, 26-111 

Általános ügyfélszolgálat: 
hétfő 8— 16 óráig
kedd 8— 16 óráig
szerda 8— 18 óráig
csütörtök 8— 16 óráig
péntek 8— 13 óráig
szombat 8—13 óráig
APEH

Szeged, Bocskai u. 10— 13. 
Tel.: 24-111 

hétfő 8— 16 óráig
kedd 8— 15 óráig
szerda 8— 16 óráig
csütörtök 8— 15 óráig
péntek 8— 12 óráig
szombat 8— 15 óráig
Társadalombiztosítási 
Igazgatóság

Szeged, Klauzál tér 2.
Tel.: 22-766 

hétfőtől szombatig: 8— 13 óráig 
Ügyfélszolgálaton: Betegbiztosítási 
kártyával kapcsolatos ügyintézés 
Időpontja.
hétfőtől péntekig: 8-1530 óráig.

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy 
üzletünk 1982. Június 14-tSÍ meg
hosszabbított nyitva tartással üze
mel:

hétfőtől péntekig: 6— 19 óráig
szombaton: 6— 12 óráig
vasárnap: 6— 11 óráig

a 401. sz. barakk ABC dolgozói

KERESZTREJTVÉNY
Megszívlelendő tanács
Vízszintes: 1. Jézus szavai. 13. Lószerszám. 14. Változat. 15. Három 

oroszul. 16. Nagy síkság. 18. Stan párja. 19. Aroma. 20. Bibliai név (vízből 
kihúzott a Jelentése). 22. Klasszikusén. 24. Becézett Benedek. 25. Rangjel
ző. 26. Ingerel. 28. Sllbak. 29. Szintén ne. 31. Kendert megmunkál, de 
fordítva. 33. Sertés finom húsa. 36. ... est ómen (a név végzet). 38. Azonos 
betűk. 40. Kinyitott. 42. ... Vera (film). 44. Kettőzve: édesség. 46. A  malária 
ellenszere. 47. Katonai röv. 49. Furfangos fickó (két szó). 51. Mindig kétszer 
csengeti

Függőleges: 1. Avízsz. 1. folytatása. 2. Kíméletlenül sértő. 3. Spanyol 
sziget. 4. Talllum vegyjele. 5. Aló .... 6. Eredet, származás. 7. Déva egynemű 
betűi. 8. Égitest. 9. Egyiptomba lakó. 10. Mozgástan. 11. Kanál része! 12. 
Szép női név. 17. öreg. 21. Valakivel szemben álló. 23. ... park, (Chicago 
része). 26. Európai nép. 27. Órahang egyik fele. 30. ... Ipso (persze). 32. 
Ereszt. 34. Kirí a környezetből. 35. Keresztelő .... 37. Sakkjátszma vége. 39. 
Takaros. 41. ... van Wlnkle (hétalvó ember). 43. Körmöldl 45. Az ENSZ 
Munkaügyi Szervezetének angol rövidítése. 48. Latin kettősbetű. 50. Ittíri- 
um, kén.

Összeállította: Gonda József.
Az előző szám megfejtése:Tl is legyetek készen, mert amikor nem 

gondoljátok, abban az órában Jön el az Ember Fia.
A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Kiss Mihályné, Szamó

ca u. 4.
Beküldési határidő: július 20.

A júniusi keresztrejtvényben előforduló hibákért az olvasók elné
zését kérjük.

H IR D E T É SE K

GYÓGYSZERTÁR ZÁRVA LESZ 
Július 20-tól augusztus 7-lgl

Autó- és bútorkárpltozást vállalok. 
Algyö, Kócsag u. 39.

Parkettacslszoló, szőnyeg- és kárplttlsz- 
titó, gőztlsztító kölcsönözhető. Algyö, Ki
kelet u. 15. Tel.: 67-118

Lakodalomra, rendezvényre minden 
Igényt kielégítő nagy hűtőautó bérelhe
tő. Tóth Etelka, Algyó, Kastély kert u. 
103. Tel.: 67-392
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