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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Ki bírálhatja felül a püspök 
döntését?

Sokan sajnálják, hogy a plébános urat elhelyezik Algyő- 
rol. Ellenvélemény azonban van, mindig is volt. Körülbelül 
egy hónapja történt, hogy megállt a kapunk előtt egy tizenöt 
éves és egy ötéves forma kislány, kezükben hatalmas füzettel, 
és kedvesen mosolyogva arra kértek, hogy írjam alá a pa
pírjukat. Azért gyűjtenek aláírást, hogy az algyői papot he- 
lyezzék el innen, mert egy öreg plébános akar a faluba jönni, 
aki sokkal jobb lenne nekünk. Ez egy kicsit meglepett. To- 
vábbküldtem a kislányokat, s azon gondolkodtam, nem tudva 
semmit a történtekről, hogy vajon kinek volna érdekében az, 
hogy a plébános elkerüljön innen?

*

Úgy gondolom, nem kevesen 
vagyunk a faluban, akik nem sűrűn 
járunk templomba, egy ilyen szo
katlan tárgyú petíció hallatán azon
ban még a hívek által legkommu
nistábbnak tartott algyői is csak mo
solyogna, és nem írna alá semmit. 
Mellesleg, ha már aláírásgyűjtésről 
van szó, tudom, soha annyira még 
nem ragadtatta el magát a falu, hogy 
bármilyen közérdekű probléma 
megoldását ilyen formában rendezze 
le. Ez az aláírásgyűjtés lenne a lo
kálpatriotizmus első megnyilvánulá
sa? Ez bizony szomorú és nevet
séges.

*

Később megtudhattuk: a m e
gyés püspök határozata szerint a plé
bános úr nemsokára Bugyi község 
plébániai kormányzója lesz, tehát itt 
kell hagynia a falut. Ez ellen a döntés 
ellen körülbelül akkor kezdtek el 
aláírást gyűjteni, amikor hozzám be
csöngetett a két kislány. Gyakorla
tilag tehát Algyőn egyszerre két pe
tíció járt körbe egy időben. Egy ideig 
senki sem hitte el, hogy az én ven
dégeim azért gyűjtötték az aláírást, 
hogy igenis menjen el, s nem azért, 
hogy maradjon. Azonban az aláírás- 
gyűjtés ebben az esetben nem ve-

(Folytatás a 2. oldalon)
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Ki bírálhatja felül a püspök döntését?
(Folytatás az 1. oldalról).

zetett és ezután sem vezethet eredményre. A római 
katolikus egyházszervezet az engedelmességen, s nem 
a parlamentalizmuson alapszik, magyarul, nem a nyáj 
dönti el, hogy ki legyen a pásztora.

A  hívek levele eljutott a váci püspökhöz, aki nem 
változtatta meg a döntést, mint ahogy ez igazából várható 
is volt. Egy lengyel nyelvű kérelem viszont egyenesen 
II. János Pál pápa címére küldetett; válasz ezidáig nem 
érkezett. A  döntés pedig nem másítható meg. Az „el
lenzék” aláírásairól semmi hír, elismert tény azonban, 
hogy valóban létezett ilyen petíció is.

A z algyői plébánost ismerem, mióta harminckét 
évesen a faluba került.

Ki bírálhatja felül a püspök döntését?
-  Gyakorlatilag senki. Mi, lelkészek nem, mert köt 

bennünket az engedelmesség fogadalma. A  hívek semmi
képpen, hiszen nem szólhatnak bele az egyházszervezet irá
nyításába; az állami egyházügyi hivatal megszűnése óta sem
miféle világi hatalom sem szólhat bele a katolikus egyház 
belső döntéseibe.

A pápa felülbírálhatja-e a püspököt?
-  A  római pápa minden kérdésben dönthet, hiszen 

ő  az egyház feje. A  püspökeit azonban nem bírálja felül. 
Megbízik bennük, s nem azért van püspök, hogy ő  maga 
döntsön olyan kérdésekben, amelyek püspöki hatáskörbe 
tartoznak. E z vonatkozik a személyi ügyekre is. Régen létezett 
olyan egyháztörvény, miszerint a pap egy helyen három évnél 
tovább nem maradhat, el kell helyezni. Ezt a szokást a 
múlt rendszerben nem mindig tudták betartani a papok 
hiánya miatt, illetve nem akarták az idősebb plébánosokat 
nyugdíjazás előtt két-három évvel megszokott helyükről el

helyezni. A  püspök úr azt mondta, kíváncsi volt rá, hogyan 
boldogulok ebedül. A z  első hónapban még jóformán aludni 
sem tudtam hol; azóta szépen rendbejött a parókia és a 
templom, és elég sokan járnak a templomba is. Ekkora 
faluban ugyan lehetne több hívő is, azonban itt még a nem 
hívő emberek is megadják azt a tiszteletet, amit egy pap 
elvárhat magának. A z a község, ahova elhelyeznek, négyezer 
lakosú, ennek azonban csak a fele katolikus, a másik kétezer 
református. Kicsi templom van, de hatalmas a parókia, az 
idős plébános pedig már nem tudott a felújításával foglal
kozni. Mostanában sűrűn jártam ott, felújíttattam kicsit a 
parókiát, fürdőszobát csináltattam és bevezettettem a gázt. 
Sok munka volna még de idáig nem jutott mindenre idő. 
Egyelőre nem kell odaköltözni, havonta csak kétszer kell 
odamenni, mert az ottani lakosság nem igényli sűrűbben, 
a temetéseket pedig a szomszéd község plébánosa szívesen 
elvégzi. A z itthoni problémák megszaporodtak, lehet, hogy 
iskolakezdés után nem fogok egyedül mindent elvégezni. 
Tavaly ilyenkor például már tudtam, hogy az órarendben 
mikor lesz hittan; most még ezt sem tudom, az iskola óra
rendjét még csak ezután állítják össze.

Arra az esetre, ha végleg elmennék, Algyőre jön egy 
fiatal hitoktató tanárnő. Ő talán még segíteni fog a hittan
tanításban.

Sajnálom, hogy itt kell hagyni a falut, nagyon meg
szerettem az embereket és megszoktam itt. Úgy mondják: 
a magyarnak a papja ura, a svábnak a papja szolgája, a 
tótnak a papja az istene.

Ameddig nem kell végleg itthagyni Algyői, az óvodások 
és az első négy osztály hitoktatását senkinek sem fogom 
átengedni!

B. A.

TÓTH Béla: 
HOGYAN OSZTOTTA BE 

ÉLETÉT AZ ÖREG EMBER?

Mátyás király bement Győ faluba. A 
falu végénél talált egy 80 esztendős öreg
embert. Az öregember éppen sírdogált. 
Kérdezte tőle a király:

-  Miért sír, bácsikám?
-  Hogyne sírnék, mikor az apám 

megvertl
-  Él még öregemnek az apja?
-  Él -  mondja az öreg,
-  Szeretném látni, milyen emberi 
Bementek az udvarra, megtalálták a

apját. Köszönt Mátyás király, kérdi tőle:
-  Bácsikám, miért verte meg a fiát?
-  Hogyne, fikomadta, rossz kölyke, 

megsértette az apámat.
-  Hát még a maga apja él?
-  Él ám!
-  Szeretném látnil

Bementek a szobába, ül az öreg. Kérdi 
tőle a király:

-  ÖregI Látom, maga elég idős, hogy 
élt ilyen magas kort. Hogy osztotta be 
az életét?

-  Beosztottam: háromat a hattal, 
hatot a kilenccel.

Azt mondja Mátyás király:
-  Ezt meg ne fejtse senkinek, míg a 

képemet nem látjal
Akkor azt kérdezte tőle Mátyás 

király:
-  Meg tudna-e fejni három bakkecs

két?
-  Meg!

Azzal elment a király haza, azt mondta 
az uraknak, akik rangot kértek tőle, hogy 
fejtsék meg neki, hogy osztotta be az 
öregember az életét: háromat a hattal, 
hatot a kilenccel. Ha meg nem fejtik: a 
halál fiail Azzal az urak széjjelmentek az 
országba keresni az öreget. Egyszer az 
egyik úr ráakadt, kérdezte tőle:

-  Nem tudná ezt meg ezt megfejteni?

-  Meg én, de nem ingyenl -  mondja 
az öreg.

Addig alkudtak, hogy ezer aranyat 
fizetett az úr. Mikor odaadta a pénzt, 
odaténfergett a másik, kérdezte az öreg
embert, meg tudná-e fejteni ezt meg ezt?

-  Meg énl -  mondja az öreg. -  
Ezer aranyért fejtettem meg ennek is.

Odaténfergett a harmadik úr is, ennek 
is ezer aranyért mondta meg.

Mentek aztán Mátyás királyhoz. Mi
kor elmondták a megfejtést, Mátyás hí
vatta az öreget:

-  Öreg, mondtam, hogy ne fejtse 
meg, míg az én képem nem látja.

-  Uram, nem egyszer láttam felségeci 
képét, hanem háromezerszer.

Mikor kimutatta a háromezer aranyat, 
akkor elmondta Mátyás királynak, hogy 
fejte mega három baKkecskét is. Hosszú 
életének titka pedig: háromnapos ke
nyérnél puhábbat nem evett, hatéves 
bornál fiatalabbat nem ivott és kilenc 
hónapban egyszer hált a feleségével.
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RÉSZLETEKET KÖZLÜNK 
A HÍVEK ÁLTAL ÍRT LEVELEKBŐL:

1. Mélyen tisztelt Püspök Úr!
„Az algyői Egyházközség híveinek levelében nagy tisz

telettel fordulunk a Püspök Atyához, és kéijük megértő se
gítségét.

Nagyon lesújtotta falunkat az a hír, hogy lelkészünket, 
Tóth Sándor atyát el akarják tőlünk helyezni. A keserűség 
adott tollat kezünkbe, hogy Püspök Úrhoz forduljunk. Bízunk 
abban, hogy megtartja Őt közöttünk hivatalában.

Atyánk valóságos kálváriajárás után került hozzánk 
1989. Karácsony Szentestéjén. Kárpátaljáról jött, ahol min
denáron meg akarták akadályozni elhatározásában, hogy pap 
legyen.”

„Újév után megalakította az egyháztanácsot 10 fővel 
és megbeszéltük a további teendőket. Adakozásra kértük a 
híveket. A meglévő egyházi pénzből megvásároltuk a telek 
bekerítéséhez szükséges anyagokat. Még 1990-ben a plébánia 
kőporral be lett pucolva és az utcára kerítés készült. A pad
lásról lehozott szobrokat felújította atyánk. Méltó helyükre, 
a templomba kerültek. A templomkert kaszáló volt ábban 
az időben, Ő azt is virágokkal ültetgette be.”

„Templomunk díszítésében Ő maga vállalja a legna
gyobb szerepet. Még a távolabbi helyekről is eljárnak a hívek 
a templomunk csodálására. Templomunk olyan, mint egy va
lóságos ékszerdoboz.”

„Végre elértük, hogy családjainkba lelkipásztorunk se
gítségével beköltözött a lelki béke, a harang szavára nagyon 
sokan érezzük, hogy az Isten házába kell mennünk. Tudato
sította velünk hitünk és életünk értelmét. Ebben a lelki nyu
galomban tudtuk meg a hírt, hogy Tóth Sándor atyát el akarják 
tőlünk venni. Talán megirigyelte Algyő lelki nyugalmát va
laki.”

„Ő Algyőről semmiképpen nem akar elmenni, a híveivel 
meg van elégedve, az egyházközség Ővele, így elhelyezése 
olyan nagy tragédia lenne, mintha egy fát derékba törnének.”

„Kegyelmes Atyánk! Mi algyőiek úgy érezzük, hogy most 
értük el igazán a rendszerváltást. Tóth Sándor atya a leg
messzebbmenőkig kitart mellettünk és mi kitartunk őmellette. 
Tőle megkapjuk azt a lelki békét és kiegyensúlyozottságot, 
amit 45 éve vártunk.”

2. Mélyen tisztelt Érsek Úr!
„Most jutottunk el oda, hogy a fiatal szülők igénylik a 

hitoktatást, most már telve a templom a hívekkel. Sikerült 
a fiatalok nagy részét megnyerni, hiszen az utánpótlást nem 
nyerik meg a hitnek, a veszélyben a jövő nemzedék Isten 
dicsérete. Atyánk fokozta a Szú'zanya iránti mélységes tisz
teletünk, nagyon sok Mária-zarándokhelyet bejártunk a két 
év folyamán. Voltunk processzióval Máriabesenyőn, Mátra- 
verebély-Szentkúton, Máriagyüdön, Máriapócson, Pálosz- 
szentkúton, Medjugorában is tavaly, a jelenés 10. évfordulóján. 
Olyan fény- és napcsodában volt részünk, amely egy életre 
belénk oltotta a Szú'zanya tiszteletét. Nélküle már soha el 
nem jutottunk volna erre a csodás kegyhelyre. Most szep
tember 5 és 10 között Lourdesi zarándoklaton veszünk részt, 
ahol Tóth Sándor atya lesz a lelki vezetőnk.”

„Elmentünk Vácra 1992. július 30-án, hogy a különböző 
helyekről ment kérelmek után alázatosan megkérjük Keszt
helyi Püspök Urat, hogy hagyja őt közöttünk.

Bejelentkeztünk kihallgatásra a Püspök Atyánál előre, 
azonban sem Ő, sem Katona segédpüspök úrral nem tudtunk 
beszélni. Az igazgató úr fogadott bennünket azzal, hogy csak 
meghallgat, leírja az elmondottakat és tolmácsolja tovább. 
Azt mondták, hogy a Püspök Úr elutazott, azonban megtud
tuk, hogy otthon van, csak egyszerűen nem akarja fogadni 
a busszal Algyőről érkezett 50 főt.”

„Mindenki reszketve futkározott a házban, minden pil
lanatban mást-mást mondtak, nagy zavar volt az emberek 
között. Végre a Püspök Úrral sikerült összefutni a liftajtóban. 
Egy asszony megfogta a kezét, hogy megcsókolja a pUspöki 
gyűrűjét, azonban őt ellökte azzal, hogy „előttem akár a földön 
is mászhat, mehetnek az Istenhez. Ez az én házam, az én 
váram. Rendőrt hívok, mert megszállták a palotát. Maguk 
nem keresztények, hanem szektások. Takarodjanak ki a há
zamból!” Üvöltött úgy velünk, hogy az emberek az utcán is 
megálltak. Mi megrökönyödtünk. Mi csak alázatosan kérni 
jöttünk hozzá, gondoltuk, hogy talán jogunk van nagy tisz
telettel kérni.”

3. Méltóságos Főtisztelendő Bíboros Atyai
„Nagyon szépen kérem a Bíboros urat, szíveskedjen ki

vizsgáltatni, főpásztorunk megbotránkozást keltő viselkedé
sét. Szeptember 5 és 10 között zarándokúira megyünk. 
Lourdesba. Lelkészünket csak akkor engedi el a Püspök Úr, 
ha előre elkezdi Bugyin a munkát. Erre az útra már évek 
óta készülünk -  lelki vezetőnk lesz Atyánk és ezért már 
augusztus 6-án megkezdte az új működési helyen a munkát, 
de az algyői hívek segítségével, hiszen a helyiek megmondták, 
hogy ingyen semmit nem csinálnak. Egyébként sem kértek 
ők papot, sem idejük, sem energiájuk nincs a papra, nem is 
fogják és nem is akarják eltartani.”

„Nem vagyok hivatott rá, de megkérdőjelezem, hogy 
abban a községben, ahol Karácsonykor, Húsvétkor is csak 
20-25-en vannak a szentmisén és a nép maga mondja, hogy 
nekik nincs igényük papra, nem is adakoznak, nem is tartják 
el a papot, azt sem tudják, hogy mi az a Rózsafüzér-társulat, 
szükség lenne-e egy ilyen nagy összegű felújítás?, szükség 
lenne-e egy ilyen lelkes papra?”

Algyő, „ez a község nemcsak a papját tudja eltartani, 
de a megújulásra is képes, csak ilyen vezetőre van 
szüksége. Az a nyugdíjas, aki ide jönne, csak elélde
gélne itt, de az algyőiek nemcsak az eléldegélést akaiják, 
hanem a lelki továbbfejlődést is. Az elkezdett munkát foly
tatni kell, mert csak így lehet közelebb kerülni a túlvilági 
boldogsághoz.”

„Én a magam és az algyőiek nevében kérem a méltóságos 
Bíboros urat, hogy kérésünket és az elmondottakat kivizsgálni 
és mérlegelni szíveskedjen.

Nagyon szépen kéijük, hogy Tóth Sándor atyát Algyőn, 
közöttünk tessék itt tartani, hogy munkáját folytathassa.”



ALGYŐI PORTRÉ Kónyáné Zombori Erzsébet

Róla szeretnék portrét festeni, nem a munkahe
lyéről, de mindig óda lyukadunk ki.

M ár a közös gyerekkori emlékeink is a háziiparhoz 
kapcsolódnak. Igaz, hogy akkor még a hagyományosan 
algyői mesterséget űzték a tagok. Vesszőt hántoltak 
(húztak) és kosarat, garabolyt, kast kötöttek belőle. Ma 
már szinte elfelejtett, kevesek által gyakorolt ez a köny- 
nyűnek éppen nem mondható pénzkereset.

-  Eszetekbe jutott-e, hogy újraélesszétek mindezt?
-  Elképzelhető, hogy lenne piaca a vesszőtermé

keknek, de még ha komolyan is gondolnánk a mesterség 
újraélesztését, jó pár évbe beletelne, mire jó  minőségű 
vesszőst tudnánk beállítani. Igaz azonban az is, hogy a 
rongyszőnyegeinkhez is nagyon nehéz manapság az alap
anyagot beszerezni.

-  Hogyan érintett benneteket a szövetkezeti tör
vény? Milyen változásokat hozott?

-  Igyekeztünk a jogszabályok adta lehetőségeken 
belül a tagok érdekeit figyelembe véve a szövetkezeti 
vagyont nevesíteni. Célunk volt, hogy a jelenleg aktívan 
dolgozók kapjanak nagyobb tulajdonosi részt. Szervezeti 
változással egyelőre nem foglalkozunk.

Valószínű, az új szövetkezeti formát fogjuk válasz
tani, ami azt jelenti, hogy a vagyonrésszel rendelkező 
tagok tulajdonosi jogokkal rendelkeznek.

-  Milyen részlegek tartoznak a szegedi központ
hoz?

-  Algyő és Dorozsma, amely leginkább a sző
nyegszövésre állt rá, Sándorfalva a rongyvágás, varrás, 
tehát az alapanyag előkészítését végzi. A szegedi részleg 
a konfekcióvarrásban jelenleg sikeres üzletet kötött bér
munkákat vállal német partner megbízásából. Álomszép 
blúzok, estélyi ruhák kerülnek ki az asszonyok keze 
alól.

-  Ti próbáltok-e valami újat keresni a hagyomá
nyos szőnyegszövésbe?

A háziipari szövetkezet 
szőnyegeiből

(futók, középszőnyegek, lábtörlők) 
kiállítással egybekötött vásárt 

rendezünk a 
KÖNYVTÁRBAN

szeptember 1 4 - 19-ig 10-17 óráig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

-  Mindent, még a legelképzelhetetlenebb anyagot 
is székre tesszük. Szövünk szőnyeget hagyományosan 
pamutból, műszálból, szivacshulladékból, birka- és kecs
ke bőrhulladékból, gyapjúból.

Legutóbb pedig egy teljesen új anyagból -  György 
Antal javaslatára -  yucca pálma leveléből, melyet si- 
zálnak neveznek. Ez a könnyen festhető anyag nedves 
állapotban jól formálható, rendkívül változatos minták
kal díszíthetőek így a faliszőnyegek, válltáskák. Most 
még csak mintadarabjaink vannak.

-  Kikkel áll kapcsolatban a szövetkezet?
-  Az alapanyag egy részét Ausztriából szerezzük 

be, a kész termékek legnagyobb piaca Finnország, Né
metország, Olaszország.

-  Mi a legfontosabb tényezője a piacnak?
-  Mint minden termék esetében itt is az, hogy 

milyen áron tudjuk kínálni az árut, milyen minőségben 
és hogy mennyire tudjuk az ígéreteket a vásárlóink íz
lését kielégíteni.

Eddig nemigen jutottam  ki üzleti útra külföldre, 
talán ezért volt számomra kissé meglepő: ugyanazt a 
szőnyeget a finn üzletkötő gyönyörűnek találta, a német 
viszont mást várt, de merőben más a magyar vásárlók 
ízlése is. Igaz, hogy belföldre csak az utóbbi időben 
szállítunk.

-  Engedj meg néhány személyes kérdést, miután 
ezzel kellett volna kezdeni. Milyennek látod szűkebb 
pátriádat?

-  Én nagyon szeretek itt élni, rövid ideig Dorozs- 
mán laktunk, hazavágytam. Mivel azonban itt lakom, 
itt a munkahelyem is, Szegedre csak ritkán járok. Több 
szolgáltató helyre lenne szükség, hogy helyben oldhassuk 
meg a fodrászt, a kozmetikát, talán a boltok választékát, 
a friss áruk bővítését lehetne jobban megoldani.

Köszönöm a beszélgetést!
Molnámé Vida Zsuzsanna

Személygépkocsi-vezetői, 
motorkerékpár-vezetői 

TANFOLYAMOT INDÍTUNK 
szeptember 21-től 

ALGYŐN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. 
Érdeklődni és jelentkezni a 
könyvtárban (tel.: 67-090), 

kultúrházban vagy a 19-055-ös 
telefonon, Szegeden 

a Csiszár autósiskolánál lehet.
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Találkozások, 
amelyek ünnepekké válhatnak
(szösszenet az ősgyeviek baráti találkozójáról)

Rohanó életünkből egyre jobban kiszorulnak a talál
kozások, az összejövetelek. Nincs rá idő, nincs aki megszer
vezze, összehozzam, nincs érdeklődés -  magyarázzuk ilyenkor, 
így aztán olyanokká válnak mint az ünnepeink. Színtelenekké, 
hangsúlynélküliekké. (Macskássy Katalin Ünnepek cimíí filmjét 
láttam nemrég, innen a képzettársítás. Gyerekek vallanak a 
filmben cserfesen, éppen ezért szívszorítóan őszintén arról, 
hogy mit is jelent számukra az ünnep. Elképedve hallgattam 
a felnőttek által közvetített közhelyeket a családi és társadalmi 
ünnepekről. Üres szavak, tartalom nélkül. Ahogy hallják, ahogy 
megélik a felnőttek és a saját maguk ünnepeit is).

Pedig mindennapjainkban szükségük van a kiemelt ese
ményekre. Az ünnepi pillanatokra, a baráti találkozásokra, 
a családi és társas összejövetelekre soha talán nem volt na
gyobb szükség, mint most. Hogy kiszakíthassuk magunkat ab
ból a taposómalomból, amivé az életünk válhat -  ha hagyjuk.

Az ősgyeviek baráti találkozója ezért volt számomra 
ünnep. Túl a különböző találkozások adta örömön, izgalmon 
kétfajta érzést erősített fel bennem, ami szintén eltűnni látszik. 
Hogy jó egy kisebb-nagyobb közösségben együtt lenni és kü
lönösen jó, ha ezek földijeim. A szülőhely szeretete, tisztelete, 
az érte érzett felelősség (még akkor is, ha történetesen már 
nem ott élünk) olyan mindenkiben ott rejtőző érzés, amiről 
nem illik, nem szokás beszélni. Megírták, megénekelték már 
annyian nálunk sokkal különbül.

Éppen ezért különösen tiszteletreméltó, ha egy kis tár
saság vállalja azt, hogy a gyeviség apropóján évről-évre 
összehívja a világban és hazánkban szerte-széjjel szaladt szü
lötteit. Ezzel is emlékeztetve őket, nem felejtettünk el, számon 
vagy tartva. Várunk itthon. Ránk szakadt millió gondjainkban, 
bajainkban megállást parancsol és HAZAHÍV. Feltörhetnek 
az emlékeink. Régen az elmenőkre, barátokra, ismerősökre, 
utcabeliekre emlékezünk. Újra élhetjük gyermekkorunk, fia
talságunk csodáit. Aggódhatunk, figyelhetünk időről időre a 
falu jelenére, de leginkább jövőjére. Találkozhatunk a falu 
nagy kérdéseivel. A kihívásokkal. Hiszen ezek a beszélgeté
seinkben ott vannak, nem lehet megkerülni. Mi lesz veled 
Algyő?

A személyes találkozások, a nagy felfedezések a „jé, te 
is itt vagy!” öröm elementáris. Örülök, hogy a fiatalabbak, 
így én is itt lehetek. A jó negyvenesek. Füles tanítónénit 
(semmit sem változott) Kecskeméti Ilit, Szemán Bélát Auszt
ráliából, Gonda Irént Angliából (6 már az én gyerekkoromban 
is élő legenda volt). Eljött Debrecenből Süli Zakar Pista. És 
itt vannak a Gonda lányok valamennyien. Mellettem ül Hor
váth Pali bácsi -  aki élő lexikon. Mint később a „Ki tud 
többet Algyőről?”/  vetélkedőn bebizonyította, egyértelműen 
a legtöbbet tudja a falujáról.

És öt év óta (akkor volt 25 éves találkozónk) most 
találkozók Miska bácsival, az osztályfőnökömmel. Arról be
szélgetünk, hogy meg kellene szervezni a 30 éves találkozást 
is. Ebben az évben lenne aktuális. Megdöbbenéssel hallom 
a hírt néhány nap múlva -  Miska bácsi elment. Nem tudom 
elhinni. Előttem van az arca unszolása: „Na, Rozi, megcsi
nálod?”

Másnap búcsú. Családi ünnep. Nagyon szerencsés épp 
az előző délután-este összehívni mindazokat, akik a baráti 
társaság tagjai kívánnak lenni. Sokan nem is tudnak erről.

Várom a közös fotót, amelyen az egész társaság rajta 
lesz. És a következő találkozót, amelyet Dombi Gyula és 
Karsai Laci minden bizonnyal ismét megszervez.

Magyamé Béna Rozália

Ősgyeviekre emlékezünk
Ismét megfogyatkozott az Ősgyeviek Baráti Köre, 

m ert a közelmúltban két alapító tagja hagyta itt örökre 
hozzátartozóit, barátait és a falu közösségét.

SÜLI ANDRÁST az idősebb algyőiek ismerték, 
szüleinek háza a Vásárhelyi utca közepe táján volt. Te
hetsége és szorgalma folytán villamosmérnöki diplomát 
szerzett és 1955-ben családjával Budapestre költözött. 
További három diploma birtokosaként 40 éven át a MÁV 
szolgálatában állt, nyugdíjazása előtt a vasúti tudo
mányos kutatóintézet (VATUKI) osztályvezetője volt 
A MÁV tisztképző iskolán matematikát -  fizikát okta
tott. Számos oklevél, tudományos fokozat és kitüntetés 
bizonyítja munkásságának értékét.

Az ÖBK minden találkozójára hazajött, tanácsaival 
és anyagiakkal is segítette a baráti kör munkáját.

Július 4-én rokonlátogatás közben M iskolcon 
agyvérzés következtében hunyt el, 67 éves volt és Bu
dapesten helyezték örök nyugalomra. Az ÖBK vezető
sége dísztáviratban fejezte ki együttérzését a család ré
szére.

Szerénysége, barátságos magatartása folytán em
léke köztünk marad és sokáig megőrizzük.

KISS MIHÁLY általános iskolai tanárt szinte min
denki ismerte a faluban. Több évtizeden át tanította 
az algyői gyerekeket a számolás és az olvasás tudására. 
Az óvodás Annus néni fiaként ún. hátrányos helyzetből 
küzdötte fel magát a tanári képesítés megszerzéséig. 
Iskolai munkája mellett a közösségi életből is kivette 
a részét, lakókörnyezetének segítője, gondjainak tolmá- 
csolója volt.

Az ÖBK anyagi ügyeit az alakulástól kezdve szor
galommal és sok fáradsággal intézte. Nyugdíjazását kö
vetően a kiegyensúlyozott családi élet mellett a tiszai 
horgászatban talált kikapcsolódást.

Az ősgyeviek idei, július 25-i baráti találkozóján 
még jól érezte magát, de a sors kiszámíthatatlansága 
folytán néhány nap múlva, Budapesten élő nővére 
meglátogatása során, teljesen váratlanul szíve megszűnt 
dobogni. A hozzátartozók és barátokon kívül sok száz 
algyői lakos augusztus 4-én kísérte utolsó útjára.

Koporsóján ez volt olvasható:
Kiss Mihály -  élt 65 évet.

Sírján elhelyezték az ÖBK koszorúját is.

Kedves barátunk egy gazdag életutat hagyott maga 
mögött és igaz emberi alakja emlékezetünkben sokáig 
köztünk marasztalja.

Dombi Gyula 
ÖBK-titkár



A Z E G É S Z S É
A Betegbiztosítási Igazolványok („kártya”) első 

nagy rohama lezárult. Az orvosválasztás eszközéül szol
gáló kártyát minden állampolgárnak 1992. áprilisáig meg 
kellett kapnia -  aki valamilyen okból mégsem jutott 
kártyához, annak a területileg illetékes megyei társa
dalombiztosítási igazgatóságnál kell reklamálnia.

1992. július 1. után a háziorvosnak kontrollálnia 
kell, vajon a páciens érvényes biztosítási kártyával ren- 
delkezik-e vagy sem; ugyanis az ingyenes orvosi ellátás 
ettől kezdve biztosítási alapon történik. A kártya ér
vényessége azt jelenti, hogy a rajta szereplő adatok pon
tosak és teljesek, valamint a kártya két változatának 
(nyugdíjas illetve nem nyugdíjas) függvényében legyen 
kitöltve a „befizetési törzsszám” illetve a „nyugdíj
folyósítási törzsszám” rovata.

Hangsúlyozom, hogy az állampolgárok ellenőriz
zék az adatok helyességét -  és ha akad még, aki nem 
érvényesítette a kártyáját, az saját érdekében minél ha
marabb tegye meg.

Az érvényesített, pontos adatokkal rendelkező 
kártyával keressék fel az Önök által választott orvost. 
A kártya egyik funkciója ugyanis az, hogy Önök szabadon 
választhassák meg azt az orvost, aki a továbbiakban 
beutalókat adhat, receptet írhat, táppénzre vehet, ér
vényesítheti jogosítványukat -  és sorolhatnám a házi
orvosok feladatait tovább is. Ezért nincs értelme az 
érvényesített kártyát otthon tartan i a választott orvos 
bélyegzője és aláírása nélkül.

A  kártya megjelenésével és a biztosítási jog életbe 
lépésével Önök nemcsak saját magukat, hanem az Önö
ket ellátó orvost is kellemetlen helyzetbe hozhatják, ha 
az orvosi ellátás kapcsán befizetési csekk kitöltésére 
kerül sor. (Egy vizsgálat díja a legalapvetőbb esetben 
is 2000 Ft -  ha az nem biztosítási jogviszony alapján 
történik. Ezt az általános gyógyszerfelírási esetre is vo
natkoztatni kell!)

Mivel a kártya átvétele az eddig megszokottnál 
több adminisztrációval jár, így időigényes feladat is -  
ezért azok akik még nem adták le kártyájukat, saját 
érdekükben minél hamarabb tegyék meg azt. Gondol
janak a tavaszi influenzajárvány idején zsúfolt rendelőre, 
mikor még nem is kellett a betegellátással párhuzamosan 
a kártyákkal is foglalkozni, mégis sokat kellett várakozni

G Ü G Y  H Í R E I
a rendelőbe jutásig. Egy ehhez hasonló járvány esetén 
rengeteg időt és energiát takarít meg, aki már előzőleg
-  most -  kiválasztja háziorvosát.

Szót kell ejtenem azokról is, akik m ár kiválasz
tották háziorvosukat az érvényes kártyájuk „orvos szel
vényének” leadásával:

1. Ha bármi okból kifolyólag új kártyát kaptak, 
azt a választott háziorvosnak be kell mutatni 
az adatváltozás és a leigazolás miatt.

2. H a sürgősségi betegellátásra van szükségük, 
mindig az aktuálisan rendelő orvost kell meg
keresniük. Rendelési időn kívül a központi vá
rosi ügyeletet kell igénybe venni: Szeged, Szent
háromság u. 1. Telefon: 10-100

3. Amennyiben háziorvos-cserét szeretnének, a 
törvény értelmében ebben a naptári évben egy 
alkalommal tehetik meg. Ebben az esetben az 
újonnan választott háziorvost kell megkeresniük, 
a további adminisztrációs teendőket már ő végzi: 
az Önök írásbeli beleegyezése alapján átkéri az 
előző háziorvostól a szükséges okmányokat.

4. A kártya középső szelvényrészét -  amelyen elől 
a személyi adatok, hátoldalán a választott há
ziorvos adatai és aláírása -  bélyegzője szerepel, 
lehetőség szerint mindig tartsák  maguknál, és 
az orvosi ellátásra jelentkezéskor mindig mu
tassák fel.

5. Ha választott háziorvosukat szabadság vagy be
tegség miatt nem tudják elérni, mindig a hiva
talos helyettes jogosult Önöket ellátni.

Minden részletet nem tudtam most sem megvilá
gítani, de észrevételeiket szívesen fogadom, kérdéseikre 
készséggel válaszolok.

Dr. Tóth Mária 
belgyógyász szakorvos 

háziorvos

Hirdessen 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



A vadon termő gombákról mindenkinek
A gombatermés szempontjából az utóbbi 3 év közül 

az idei alakult a legrosszabban. Csapadék az ősz óta 
csak minimális mennyiségben volt környékünkön. Ez a 
tény a növények és a gombafajok fejlődésére is rányomta 
a bélyegét. A gombák termőtestképzéséhez a „Medárdi” 
esőzések is kevésnek bizonyultak. A talajfelszín 60 cen
timéteres mélységig tartósan nem tudta tárolni a lehul
lott csapadékot, m ert eső után rövid idővel a napsugárzás 
és az erős szél együttesen kiszárította, így a várva várt 
gombazsákmány kis mennyiségű, szinte csak elenyésző 
volt. Az 1990. és 91-es években ugyanezen időszak alatt 
(m ájus-jún ius-jú lius és augusztus hónapban) több ezer 
kg gombát vizsgáltam. Volt olyan nap amikor 500-700 
kg gombát válogattam át mezei szegfűgombából, réten 
és erdőben term ő csiperkegombákból, őzlábgombákból, 
pöfeteggombákból, más ehető és mérgesgombákból. 
Azonban a gombaszezon még nem ért véget, hiszen 
hátra vannak az őszi hónapok, és ha a természetfelelős 
is úgy akarja, lesz kiadós csapadék szeptemberben -  
októberben és novemberben. Talán így majd több gom
bát tudunk télire gyűjteni, megszárítani és pácolni az 
ünnepi asztalokra. A gombásembernek a gyűjtőutak al
kalmából mindig optimistának kell lennie, mert ha nem 
talál ehető gombát, akkor is jól jár, hiszen az erdőkben 
és mezőkön sétálva teleszívhatta tüdejét friss levegővel 
és kellemesen elfáradt. Már ez is megérte kint lenni a 
szabadban, egy kicsit oldódott a stresszhangulatunk, nyu- 
godtabbak leszünk. Felvetődik a kérdés: az elkövetke
zendő hónapokban milyen gombákat találhatunk? Nos 
e sorok írója sem vállalkozhat jóslásra, ez nem célja 
és nem is lenne igazságos ebben az aszályos időben, 
m ert sokan azt gondolnák, félrevezetik őket. így a ko
rábbi évek tapasztalatai és a gombák megjelenésének 
és időrendi sorrendje alapján (melegkedvelők, hűvösebb 
időben fejlődő fajokról) csak tájékoztatást tudok adni: 
mikor és milyen gombafajokra számíthatunk az elkö
vetkezendő időkben, jelentős csapadékmennyiség mel
lett.

Az első említésre méltó gomba Algyő és környékén, 
amely május vége óta hiányzik az étlapról a nyárfa ér- 
destinóru (LECCINUM DURIUSCULUM). A gomba 
kalapja 5 -1 5 -2 5  cm átmérőjű fakószürke-sötétbarna, 
nemezes színű. A kalap alján a term őréteg nem lemezes 
hanem csöves, kezdetben világoszöldes krémszínű, majd 
az öregedés folytán barnára színeződik, és a csövecskék 
tágabbá vállnak. A tönk szürkén érdes, a tövénél zöl
desen, kékesen foltos. Húsa rézvörösen, korallpirosan 
át a kékesfekete színig elszíneződik, de lehet szürkülő 
is. A gomba tönkje és a kalap is egyaránt fogyasztható 
addig, amíg nem kukacos. Fehér és rezgőnyár fiatalabb 
példányai alatt találhatunk rá nagyobb mennyiségben, 
még az ilyen aszályos időkben is. Ez a gomba csak az

em lített nyárfák gyökereivel él gyökérkapcsolatban 
(szimbionta), a fa vizet ad át, a gombának fejlődésükhöz, 
a gomba pedig ásványi sókat és más hasznos tápanya
gokat, így mikroelemeket ad át a fa hajszálgyökerein 
át viszonzásul. Vannak olyan gombalelőhelyek Algyő 
környékén, ahol a kukacosodás mellett a nyárfa érdes- 
tinóru gombában a penészgombák és azokon keresztül 
a vírusok is kárt tehetnek. Ezeket a penésszel bevont 
és sárga levet engedő gombákból ne gyűjtsünk, mert 
veszélyt hordoznak az ember számára! Súlyos, néha élet- 
veszélyes mérgezéseket okozhatnak a penészek és a ví
rusok! Ez a gomba egyébként, ha nem kukacos, nem 
penészes és a gombavizsgáló szakellenőr étkezésre al
kalmasnak minősíti, akkor kiváló étkeket lehet készíteni 
belőle. Igen ízletes gombapörköltet, rizsesgombát, le
veseket, mártásokat és még többféleképpen készíthetjük 
el. A nyárfa érdestinóru vizsgálat után árusítható a ki
jelölt piacokon. Kellően megtisztítva a szennyeződések
től (föld, falevél, fűszálak, stb.), de sohasem megmosva, 
vékony szeletekre vágva félárnyékos vagy napos helyen 
szárítmányt készíthetünk belőle. Mielőtt üvegekbe rak
nánk a csörgősre száradt gombaszeleteket átvizsgáljuk 
nincs e rajta molykukac vagy más élősködő. Majd nej
lonnal vagy vízhatlan fóliával tartósan lezárjuk és hűvös 
helyen tartjuk. Bármikor ugyanúgy készíthető el mint 
a friss gomba, csak használat előtt 1-2 órával langyos 
vízben kell áztatni.

A következő gombafajaink kisebb nagyságra meg
növő példányok, az erdőben az avartakaróból éppencsak 
kiemelkedők, szinte a színük változatossága miatt alig 
vesszük észre őket. Ehető gombák, amikor nagyobb, 
más ehető gombafajokat találunk, oda sem figyelünk 
rájuk, ha más nincs ők is megteszik egy-két pörkölt 
erejéig.

Felhívom az alkalmi gombagyűjtők és kirándulók 
figyelmét, hogy gombagyűjtés után mindig vizsgázott 
gombaszakértővel minősíttessék a gyűjtött gombákat, 
és csak azután használják azt fogyasztásra! A gombákat 
többszöri átmosás után használjuk fel! Gombás ételt 
csak annyit készítsünk, amennyi egy étkezésre elfogy! 
Gombás ételt másnapra eltenni még hűtőszekrényben 
is tilos! A gombás ételek összetételüknél fogva (hagyma, 
magas víztartalom, tojás) is ebben a nyári melegben 
a gyors romlás előidézői lehetnek! Ezért az ehető 
gombákból készült ételtől is lehet ételmérgezést kapni, 
ha másnapig tároljuk hűtőszekrényben vagy hűvös 
helyen!

A  következő számban folytatjuk.
Hajdú Mihály 

okleveles gombaismerő 
gombavizsgáló szakellenőr
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„Fűben; fában az orvosság!” A gyógynövényekről általában
Mottó: „Isten nem engedett egy betegséget sem 

létrejönni anélkül, hogy annak gyógyszerét 
meg nem terem tette volna.”

(Paracelsus)

Folytatván az előzőekben megkezdett gyógynövény- 
ismeretet, most egy különösen nagy hatású növénnyel, a 
mezei zsurlófú'vel (Equisetum arvense) ismerkedünk meg.

A mezei zsurlót sokféleképpen nevezi a népnyelv: 
kannamosófű, bábaguzsaly, cindrót, békarokka, tisztítófű, 
tehén halála, rókafarkfű. A zsurlófélék (Equisetaceae) csa
ládjába tartozó, nyirkos réteken, kapásokban, árokparton, 
töltéseken termő, érdes tapintatú, virágtalan (spórás) nö
vény. Gyökértörzse a talajban mélyen kúszó, elágazó, fe- 
ketés színű. Kora tavasszal egyszerű, ágatlan spóratermő 
szárakat hajt; majd májusban jelennek meg ágas meddő 
hajtásai. A  meddő hajtások szára 20 -  50 cm magas, egye
nes, vagy felemelkedő, 2 -5  mm vastag, ízelt, merev, szür
készöld, csöves, felületén 6 -2 0  borda vonul végig. A szár 
csomóinál az oldalágak örvösen állnak, 5 -1 0  cm hosszúak, 
4 -5  élűek, mély barázdájúak, néha újból elágazóak. A 
növény nyári meddő hajtásait kell gyűjteni júniustól ok
tóberig, kb. 4 kg friss anyagból lesz 1 kg száraz áru.

A zsurlófű főzete vizelethajtó, vesetisztító, izzasztó, 
vérzéscsillapító, továbbá epe- és májbántalmak elleni te
akeverékek gyakran alkalmazott alkotórésze. Reuma, csúz, 
és mészlerakódás okozta bántalmak ellen is használják. 
A  népi gyógyászat régóta sikerrel alkalmazza a vese és 
húgyhólyag betegségeinél. S ha meggondoljuk, hogy a vi
zeletrendszer zavarai mily sokféle betegség előidézői le
hetnek -  a reumatikus bajoktól egészen a viszkető ek
cémáig - ,  akkor megértjük, hogy a régi füvesasszonyok 
joggal tartották nagy becsben a mezei zsurlót. A mezei 
zsurló a vizeletrendszer betegségeinek a természetben elő
forduló legjobb orvossága. Vesehomoknál, vese- és hó
lyagkőnél forró zsurló-ülőfürdőt vegyünk (kb. 20 percig), 
eközben igyunk meg kortyolgatva 1-2 csésze zsurlóteát. 
Előfordul, hogy már az első fürdő után az apróbb kövek 
egy része eltávozik a vizelettel. Eredményesen alkalmaz
ható a zsurlótea-ülőfürdő vesemedence-gyulladásnál is. 
Nem szabad azonban a zsurlóteát inni, sem ülőfürdőként 
alkalmazni főként gyermekeknél, illetve fiatal felnőtteknél 
különféle gyulladások után (pl. torokgyulladás, petefészek
gyulladás) jelentkező heveny vesegyulladásnál!! Ennél a 
betegségnél a legjobb az, ha követjük a szakorvos utasí
tásait és azt kiegészítve ha szükséges napi kb. 2 liter csa
lánteát fogyasztunk; a zsurlótea alkalmazása azonban tilos! 
A zsurló-lemosások, borogatások gyorsan segítenek visz
kető bőrkiütéseknél, körömágy-gyulladásnál, sömörnél. A 
népi gyógyászatban használják a zsurlót szájnyálkahártya- 
gyulladásnál,fogínyvérzésnél és az asszonyok fehérfolyás
nál is. Vérzéscsillapító szerként segít aranyér- és gyomor
vérzésnél is. Ebben az esetben is ajánlatos a szakorvos

utasításait követni. Lábizzadás ellen hasznos lehet a gya
kori zsurlótea-lábfürdő, fejkorpásodás ellen pedig a min
dennapos zsurlóteával, vagy mostanában a gyógynövény- 
és más üzletekben kapható zsurlót tartalmazó gyógysam- 
ponnal végzett hajmosás. Kovasav tartalmánál fogva a zsur
ló még eredményesen alkalmazható a tüdő megbetege
dései ellen is. A mezei zsurló teáját évezredek óta ered
ményesen alkalmazzák reuma, csúz, köszvény okozta bán
talmak ellen. A zsurlótea készítésénél ne feledjük azonban, 
hogy a zsurlófüvet nem szabad forralni, csupán forrázni! 
A mezei zsurló nem tévesztendő össze a mérgező hatású 
mocsári zsurlóval, a gyógyászati célokra ugyancsak alkal
matlan ágas zsurlóval, valamint az óriás zsurlóval. A mo
csári zsurló mocsaras, vizenyős helyeken terem, alakja 
hasonlít a mezei zsurló ágas hajtásaira, de nem érdes, 
hanem sima tapintatú, szára 6 -1 0  éles bordájú, az oldal
ágak 6 -8  élűek, a szárak csúcsán a spóratermő füzérek 
gyakran megtalálhatók. Az ágas zsurló szárazabb talajo
kon, homokon, vasúti sínek között terem, zöldesszürke 
színű, a mezei zsurlónál érdesebb tapintatú, szárai bok
rosán fejlődnek, esetleg csak aljukon ágasak. Az óriás 
zsurló hegyvidékek árnyas, szakadékos helyein terem, szára
1 méternél is magasabbra megnő és ujjnyi vastag, csont
fehér színű; az oldalágak hosszúak, vékonyak, dúsabb ör- 
vökben állnak. Végezetül álljanak itt a svájci Koncsle lel
kész megszívlelendő szavai: „Minden idősebb embernek 
bizonyos kortól naponta 1 csésze zsurlóteát kellene innia. 
Akkor minden reuma, köszvény és idegek fájdalma ele
nyésznék és az ilyen embereknek egészséges életvégük 
lenne.”

Következő számban folytatjuk.

Hqjdú Mihály
okleveles gombaismerő 
gombavizsgáló szakellenőr
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Előző számunkban már írtunk a divatról, de őszin
tén megvallva, azok a tanácsok az átlagos testalkatú- 
aknak szóltak. Most a molett lányok és fiúk öltözkö
déséhez nyújtunk segítséget.

Ötleteink
MOLETT LÁNYOK
-  Szerencsésen eltakarja a 

felesleges párnákat, ha 
egy egyenes vonalú szok
nyát, hozzá pedig egy 
mintás bő inget viselsz.

MOLETT FIUK
Az egyébként is divatos 
1-2 számmal nagyobb 
fa rm er széles szíjja l 
összehúzva vékonyító 
látszatot kelt. Ha ehhez 
felveszel egy vagány tri
kót, ami jól megmutatja 
izmos vállad és karod, 
nyerő vagy.
A nyári nőségben és a 
melegőszinapokonköny- 
nyed, sportos viselet egy 
mintás vagy világos ber- 
muda bő pólóval.
Ha ki kell öltöznöd a za
kó feltétlenül hosszabb 
fazonú legyen, a nadrág 
pedig kellően (nem túl
zottan) lezser.

-  Elegáns viselet egy szűk 
ül. egyenes szabású szok
nya 10-15 cm-rel rövi- 
debb blézerrel.

-  Mindig fordíts nagy gon
dot arra, hogy a ruhád 
az alakod legformásabb 
vonalát hangsúlyozza.
Ha pl. a felsőtested vé
konyabb, de lábaid vas- 
kosabbak, ne szűk stracs 
nadrágot hordj, hanem 
bő nadrágot, vagy szok
nyát, hozzá pedig enyhén 
kivágott nem túl lenge 
blúzt.

Biztosan akad azonban olyan molettebb alakú köz- 
tetek, aki változtatni szeretne ezen. Az is elég valószínű, 
hogy sokan próbáltatok ki más és más fogyókúrarecep
teket és „csodaszereket”.

N os a d rasztikus fogyókúrák  nagyon egész
ségtelenek, és nem egyszer hatástalanok is. A „csoda
fogyasztások” pedig hát nem igazán hasznos dolgok, 
mondhatnám csalások. Aki szeret és tud sportolni az 
tudja, hogy a mozgásnál jobb fogyasztó nem kell, persze 
ha kitartóan és „ésszel” csináljuk. Nem szabad túlzásba 
vinni, de túl könnyen feladni sem. A rendszeres test
gyakorlatok mellé persze nagyon egészséges és nagyon 
hasznos ha gyümölcskúrát folytatunk.

A  gyümölcsök ásványi anyagokban, nyomelemek
ben és vitaminokban bővelkednek.

Nagyon fontos, hogy naponta szerepeljen az ét
rendünkben: legalább egy étkezés kizárólag nyers gyü
mölcsből álljon. Minden életkorban előnyös hetente egy
szer gyümölcsnapot tartani. A napi gyümölcsadag 1 kg- 
tól 2,5 kg-ig terjedhet ötszöri étkezésre elosztva. A gyü
mölcsnapon lehetőleg egy-, esetleg kétfajta gyümölcsöt 
együnk, de naponként változtassuk a fajokat, mert mind

egyikben különböző mennyiségben találhatók a szük
séges táp- és hatóanyagok.

Egy-két példa az évszaknak megfelelően.
Gyümölcskúrák: alma: nátriumot, vasat, káliumot, 

kálciumot, magnéziumot, B és C vitamint tartalmaz.
Hatásai: Az izmokat és az idegeket ionizálja, a 

húgysavkiürítést segíti. Frissít, a vér koleszterinszintjét 
csökkenti és hatásos a reuma ellen is. Fertőtleníti a 
beleket, vértisztító hatása mellett kitűnően „fiatalítja” 
a test szöveteit.

Szóló': káliumot, mangánt, vasoxidot, magnéziu
mot, foszforsavat, A,B,C és D vitamint tartalmaz.

Hatásai: Méregteleníti, serkenti a májműködést, 
epehajtó, vízelethajtó, hashajtó. Hat a bélben kialakuló 
rothadás ellen. Fogyókúrára savanykás szőlőt válasszunk 
(hízókúrára -  édeset). Rendkívül jól beválik rosszul
táplált betegeknél, idegesség, asztma, köszvény, reuma, 
szív-gyomor- és bélbajok ellen is.

A legtöbb vizet tartalmazó gyümölcs
a dinnye: víztartalma 88-90 %.
Kalóriaértéke alacsony, de ez nem jelenti azt, hogy 

nincs táp- és gyógyértéke. A sárgadinnye cukortartalma 
8 %, a görögdinnyéé pedig 5 %.

Hatásai: megakadályozza a bélcsatornában egyes 
káros baktériumok szaporodását, növeli az étvágyat. Mé- 
regtelenít és „átmossa” a szervezeteti Szívbajban, vér- 
keringési elégtelenségben szenvedőknél elkerülendő a 
fokozott folyadékbevitel! (Ők mértékkel fogyasszanak 
dinnyét!)

Mozgás (rendszeres)
+
gyümölcsfogyasztás

egészség.

Ha mindezek segítségével sikerült lefogyni, vagy 
csak szenvedélyes „fabrikáló” vagy, átalakíthatsz né
hány már használaton kívüli, de klassz anyagú, mintájú 
ruhát.

N yissz-nyassz avagy csináld magad.

1. Hátul gombos „v” kivágású, egyenes vonalú ru 
hából készíthetsz karcsúsított, derékban fod
ros, előlgombos blúzt. A megadott ruhából a 
blúzt úgy készítheted el, hogy a  hátulját veszed 
az elejének a megfelelő méretre.

Összeállította:
Bacsa Erika 

Tóth Henriette



Á T M E N E T I  I A Z 4 Í

TOTÓ -  The Cure
1. Mi a címe a Mr. Big slágerének?

a) Nothing Else Matter
b) Come as you are
c) To Be With you

2. A „Temple of Lőve” című Sisters of 
Mercy-szám videoklipjében melyik 
énekesnő* szerepel?

a) Madonna
b) Tina Turner
c) Ofra Hasa

3. Milyen lányokról énekel a Pál utcai 
fiúk?

a) Keleti lányokról
b) Forró lányok
c) Fiatal lányok

4. Ki Michael Jackson videopartnernóje 
az IN THE CLOSET-ben?

a} Annié Lenox 
b; Naomi Cambell 
c) Lisa Stansfüd

5. Ki lett az év együttese?
a) Tátrai bánd
b) Sex Action
c) Edda

6. Ki játssza a főszerepet a Led 
Zeppelinről készült filmben?

a) Dávid Hasselhoff
b) Jason Donovan
c) Agust Barcio

7. Milyen műfajú zenét játszik a 
Bonanza Banzai?

a) Techno pop
b) Dirty rock
c) Heavy Metál

8. Ki a garázs szerkeszto-műsorvezetóje?
a) B. Tóth László
b) Geszti Péter
c) Nagy Feró

9. Melyik a legnagyobb létszámú 
együttes a felsoroltak közül?

a) Pál utcai fiúk
b) Ómen 
c; Park

10. Ki a Beatrice örök hű szerelme?
a) Rezső
b) Dezső
c) Jenő

A Cure-totó helyes megfejtői közül 
Benyák G ábor Szeged, Kereszttöltés u. 12. 
nyerte a Wish c. kazettát.

Beküldési határidő: szeptember 20.

Szeptember
Szeptember 8. K isboldogasszony 

ünnepe.
Szűz M ária szüle
tésének emlékeze
te.

Szeptember 12. Szűz M ária nevé
nek ünnepe.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ün
nepe.
Krisztus keresztjének felmagasztalását 
ünnepeljük. Szent Ilona császárnő meg
találta a Szent Keresztet, és ezt Szent 
M akáriosz pátriárka 335. szeptember 
14-én a jeruzsálemi szent Sír baziliká
ban helyzete el, hogy a hívek ünnepé
lyesen hódolhassanak előtte.

Szeptember 29. Szent Mihály Főangyal. Szent Mihály 
főangyalnak, az Isten ellen lázadó an
gyalok legyőzőjének és az Üdvösségtör
ténetben szereplő többi égi erőknek 
emlékünnepe.

_  MŰVELŐDÉSI HÁZ
1992. szeptemberi programja

1. 18.00 Szakkörök beindítása.
2. 18.00 Kisgazda gyűlés
3. 18.00 TIT. „Indul a suli" előadás.
5. Kirándulás Gyulára (Nyugdíjas)
6. 6.00 Vendégszereplés Ecséden (N.E.)
7. Találkozás a Damjanich Koll. Muv. csoporttal
8. 17.00 Gyermektánc és citeraoktatás beindítása
9. 18.00 Asztalitenisz Bajnokság

10. 18.00 TIT. Az őserdő barlangjai előadás: 
Dr. Barabás Katalin

11. 18.00 Vajdaság népművészete 
Filmmel egybekötött előadás.

12. 17.00 Könnyűzenei vetélkedő
13. 6.00 N.E. jugoszláviai vendégszereplése (Martonos)
15. 18.00 Fotókiállítás
17. 18.00 TIT. őszi munkák a kiskertekben. Előadás
18. Megemlékezés Bálint Sándor algyői gyűjtéséről. 

Előadás
19. 6.00 Kirándulás a Kőröstorokhoz
20. 9.00 Kerékpártúra Szúnyogos
21. Indul a Csiszár Autóiskola
22. 18.00 Gyűjtés, segítségnyújtás a menekülteknek 

(Felhívás)
24. 18.00 TIT. Algyőről megjelent településvázlat 

ismertetése Előadás. Molnár Mihály.
25. 18.00 Dunántúl népművészete. 

Előadás Eke József
26. 10.00 Tinik kívánságműsora. 

VII-VIII. osztályosokkal
27. 9.00 Tiszaparti séta a gyerekekkel. 

Gyerekfoglalkozás alsó tagozatosoknak
29. 18.00 Táncház
30. 18.00 Játszóház



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Néhány szó a kárpótlásról

Történelmi pillanat színhelye volt a kultúrház 1992. augusztus 24. de. 9 
órakor.

A nevezetes napon elkezdődtek a kárpótlással kapcsolatos földárvere
zések. 50 -  60 fő érdeklődő mellett kivonult a teljes hivatalos stáb: árverést vezető 
megyei bíró, a kárrendezési hivatal számítógépes csoportja, földhivatal képviselői,
2 televíziós stáb -  újságírók -  szóval mindenki, aki számít -  kivéve a már 
kárpótlási jeggyel rendelkező gazdákat -  mert gazdák voltak ugyan, de kárpótlási 
jegy nélkül. Ilyenformán az árverés pillanatok alatt véget ért.

Ezután nagyon lelkesen átalakult az összejövetel ismeretterjesztő elő
adássá. Kb. egyórás részletes tájékoztató után mindenki feleletet kapott kér
déseire.

Az egész árverés kulturáltan zajlott le, nem volt szükség a fontosabb 
munkától elszólított 2 fő rendőrre sem.

A (kis) Rákóczi Tsz elnöke tájékoztatott az árverésre kijelölt földekről.
Rákóczi telepen, Csergő telepen és a tiszai árterületeken a Tsz felszámolás 

alatt áll. Terveik szerint a tulajdonrendezések után kb. 1 -2  év a már kiadott 
tagi földeken és az új földtulajdonosokkal megosztott földeken új típusú szö
vetkezet és gazdálkodás indulhat majd el.

A meghirdetett második árverési napon augusztus 26-án -  két nap múlva
-  már kevesebb érdeklődővel és vendégek nélkül még hamarabb véget ért. 
Jogosult nem lévén, valahogy úgy néz ki az egész, mintha mindenki a legjobb 
szándékkal segítené a kárpótlás ügyét, de csak nem akar a szekér elindulni.

Nagyon kevés a kiadott kárpótlási jegy és a messzire fekvő földekért 
nem nagyon fog senki sem kapadozni.

Az elhangzott információk szerint a következő árverezés szintén a 
(kis) Rákóczi területén lévő földekből szeptember 13-án 9 órakor lesz talán 
nagyobb sikerrrel. A szervezők tájékoztatásul még elmondották, hogy a Szegedi 
Felszabadulás Szövetkezetnél, ha rendeződnek az árverezésre felajánlott táblák, 
akkor talán év vége felé már lehet földet vásárolni.

A  Vásárhelyi Rákóczi Tsz pereskedik a Kárpótlási Hivatallal és a föld
rendező bizottságokkal. Elképzelhető, hogy még két év is beletelik, míg ren
deződnek a dolgok. Annak, aki gazdálkodni szeretne a jogos földjén, nem 
biztatóak ezek az információk.

Csak bizakodni tudunk abban, hogy egyszercsak megkapják a kárpótlási 
jegyeket a jogos tulajdonosok. Egyszercsak lesz kijelölt föld, melyet meg lehet 
vásárolni. Egyszer talán rendeződnek a tulajdonviszonyok, a leendő gazdák 
megegyeznek egymással, és a tsz-ekkel.

Nagyon fontos lenne, ha a kárpótlásra jogosultak előre meg tudnának 
egyezni és nem licitálnának egymásra. A földrendező bizottságoknak az lenne 
az első számú feladata, hogy összefogja a leendő gazdákat, megegyeznének 
abban a táblában és kiosztási sorrendben.

Ez az összefogás azért is sürgető, mert a Szeged környéki földek biztosan 
csillagászati áron fognak elkelni. A Vásárhelyi Rákóczi területén pedig 800- 
1000 aranykoronás kárpótlási jeggyel rendelkezők fognak árverezni. Egyszóval 
az egy-két holdas algyői jogosult nem lesz versenyképes az árverezéseken.

A helyi részönkormányzat és az Algyői Hírmondó szerkesztősége fel
ajánlotta segítségét az információk pontosabb és részletesebb megismerteté
sére, szeretne segítséget nyújtani a fórumok szervezésében.

Fontosnak tartjuk újra közölni a földrendező bizottságok névsorát:
Algyő Rákóczi Tsz. Vásárhelyi Rákóczi Tsz. Szegedi Felszabadulás
S U n JÓZSEF DAM1AN FERENC KOVÁCS KÁROLY
TÖRÖK MIHÁLY TÖRÖK ISTVÁN HEGYI BAfÁZS
NÉMETH JÓZSEFNÉ KOVÁCS SÁNDOR JUHÁSZ SÁNDOR

NÉMETH JÁNOS ID. NÉMETH MIHÁLY
GÉMES LAJOS
C. NAGY IMRE Borbély János

Postai díjszabások
POSTAUTALVÁNY

100 Ft-ig 20 Ft
500 Ft-ig 25 Ft

1 000 Ft-ig 35 Ft
5 000 Ft-ig 45 Ft

10 000 Ft-ig 60 Ft
20 000 Ft-ig 110 Ft
30 000 Ft-ig 140 Ft
40 000 Ft-ig 170 Ft
50 000 Ft-ig 200 Ft

Az utalvány-levelezőlap díja 
egységesen 1 5 ,- Ft, ezt az eladási 
ár magában foglalja.

FOCINAPTÁR

A megyei III. osztályú bajnokság
1992/93. évi ŐSZI fordulójának 

sorsolása

1. Augusztus 29-én, 16.30 óra 
Baktó M etáll-A LG Y Ő

2. Szeptember 6-án, 16.00 óra 
ALGYŐ -Sándorfalva

3. Szeptember 13-án, 15.30 óra 
Csengele -  ALGYŐ

4. Szeptember 20-án, 15.30 óra 
ALGYŐ -  Forráskút

5. Szeptember 27-én, 14.30 óra 
Pusztaszer -  ALGYŐ

6. Október 4-én, 14.00 óra 
Baktó Szilánk-ALGYŐ

7. Október 11-én, 14.00 óra 
ALGYŐ -B ordány

8. Október 18-án, 13.30 
Petőfitelep -  ALGYŐ

9. Október 25-én, 13.30 óra 
ALGYŐ -  Ópusztaszer

10. November 1-én, 13.00 óra 
Állat. Főisk. SE -A L G Y Ő

11. November 8-án, 13.00 óra 
A L G Y Ő -Petőfitelep SC



A Nap állása 
a Szűz jegyében

Az összes embertípus közül a 
legkritikusabb természet. Kritikája 
nemcsak másokat, de saját magát is 
éri, állandóan analizálja, elemzi ön
magát, ezért a legjobb önismerettel 
rendelkezik az összes embertípus 
közül.

Szerény, magát alárendelő, ko
moly, igen egyszerű, lelkiismeretes, 
megbízható, rendszerető, sőt gyak
ran pedáns.

Cselekedeteiben óvatos, előre
látó és alapos, de túl sok súlyt helyez 
a részletekre, a mellékesre, így az 
a veszély fenyegeti, hogy a lénye
gesre nem lesz elég tekintettel. Min
den új vonzza, ezért többhöz fog 
hozzá, mint amennyit be tud végezni. 
R endszerin t jó  alkalm azkodóké
pességgel és önuralommal rendel
kezik.

Normális tehetségnél is rend
kívül élénk, gondolkodó, gyors fel
fogóképesség, humor és jó emléke
zőtehetség jellemzi. Majdnem mind
annyian szeretnek olvasni, sok kö
zöttük a gyűjtő, a „könyvmoj” szo
batudós és a renkívül szorgalmas hi
vatalnok is. Kétségtelenül a Szűz 
jegyű emberek a legműveltebbek.

Majdnem minden Szűz típusú 
egyénnek ju t az alacsonyabb ren
dűek tulajdonságaiból is. Ehhez tar
tozik egy bizonyos nyugtalanság, az 
önbizalom hiánya, erős egocentriz- 
mus, gáncsoskodás, önállótlanság.

Feltűnő tulajdonsága: törekvés 
a belső és a külső tisztaságra. Nőknél 
és férfiaknál egyformán velük szü
letett a szeméremérzet.

B etegség tek in te tében  az 
emésztés és a neurózis a jellemző
jük. Ezek az emberek különösen ké
nyesek a higiéniára, táplálkozásra, 
amit m ár a jellem alaptónusa, a tisz
taság utáni vágy is kifejez.

A  Szűz jegyében született fér- 
fihoz és nőhöz a legjobb partner a 
Bika és a Bak jegyében született nő, 
illetve férfi.

Keresztrejtvény
GOETHE

Vízszintes: 1. A gondolat első része. 15. Patás állatok, de buta emberek 
is lehetnek. 16. Frázis, üres mondás. 17. M ÉH betűi keverve. 18. Nógrádi 
község. 19. Cicero ügye! 20. Ismételt tagadás. 21. Fehér, alumíniumtartalmú
ásvány. 23........-mozog. 24. Vénám. 26. Róza egynemű betűi. 27. H ét törpe
egyike. 28. Szabaddá tesz. 30. Juda fia. 31. Egyszerű gép. 32. Szolmizációs 
hang. 33. Kiló egynemű betűi. 35. A völgybe jut. 38. Ismeretlent. 41. Ezen 
a napon. 43. Roston sült étel. 46. Helyrag. 47. Meglátogat. 49. Iráni város. 
50. Szemünkkel érzékelünk.

Függőleges: 2. Tudják. 3. Új-Zélandi, magyar autójel. 4. Orosz igen.
5. Felrak. 6. A természet. 7. Zsidó étel (Kremzli). 8. Román város. 9. 
Azonos betűk. 10. Fordítva lerak! 11. Ritka betűnk! 12. Kellemes. 13. 
Elbóbiskol. 14. Előadó röv. 17. A gondolat második része. 19. Épületek 
előugró homlokzatrésze. 21. Az egyik éghajlati öv névelővel. 22. Európai
ország volt. 23. Mesterséges nyelv. 25.......ura fakó (1707). 29. Időt szakítani
valamire. 34. 1/2-ét. 36. Sír. 37. Lendület, hév. 39......A MED fogkrém.
40. De még mennyire. 42. Álom. 44.......  right fordítva. 45. Pest megyei
város. 48. Német igen. 51. Zabla része. 52. Klastrom eleje.

Összeállította: Gonda József.
Az előző szám megfejtése:
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az urat és kerüld a rosszat!
A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert:
Kovács Józsefné, Algyő, Aranyhíd u. 16
Beküldési határidő: szeptember 20.
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Algyői H írm ondó •  A  helyi önkormányzat Lapja •  Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: Dr. Piri József •  Felelős szerkesztő: M olnám é Vida Zsuzsa 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András, Karcai Lászlóné 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készítette: TYPO-SYSTEM  GMK. 600 példányban.


