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1 Algyői Hírmondó

Fűben, fában 
A gyógynövényekről általában

Manapság egyre jobban megnőtt az érdeklődés a 
környezetünkben előforduló vadontermő gyógynövé
nyek iránt. E növények gyógyhatása Igencsak foglalkoz
tatja az embereket, így hát érthető amiért megnőtt a 
gyógynövényeket árusító üzletek forgalma. Felvetődik a 
kérdés: miért kell annyi pénzt áldozni a gyógyulást 
feltételező füvekért, amikor azokat szabadon gyűjthet- 
Jük a természetben? Hiszen erdőkben (még az ártéri 
erdőkben is) mezőkön, réteken, parkokban, faluhelyen 
árokpartokon, cseijésekben, és a kevésbé müveit föld
területeken lépten-nyomon beléjük botlunk.

Sokan kértek, segítsek megismerni a körülöttünk 
előforduló, szinte gyomként kezelt növények hatásait és 
miképpen használhatók különböző betegségekre.

Mivel gombaszakértő vagyok, és nem orvos, így 
csak a gombák környezetében előforduló gyógyhatású 
növényekről lesz szó általában. Amelyek egyáltalában 
nem helyettesítik az orvosi gyógyító munkát, hanem 
csak kiegészítik azt. Éppen ezért ajánlom mindenkinek, 
még mielőtt a gyógynövény-kúrát elkezdenék bizonyos 
betegségekkel kapcsolatban, feltétlenül kérjék ki orvo
suk tanácsát.

Elsősorban essék szó a legkorábban termő és talán 
a legerősebb gyógyhatású és legsokoldalúbb gyógynövé
nyünkről a csalánról (Urtica dioica L.j. Anélkül, hogy 
túlzásokba bocsájtkoznánk, azt kétségkívül megállapít
hatjuk, hogy ez a — szúrása miatt oly sokat szidott — 
növény Igen sok bajra Jelent gyógyírt. A csalánfélék 
(Urticaceae) családjába tartozó, az egész ország terüle
tén előforduló, sokszor erdők aljnövényzeteként is nagy 
tömegekben élő, kétlaki, évelő növény. Minden szerve 
fullánkszőrőkkel borított, ha testhez ér, égető, viszkető 
fájdalmat okoz. Gyökértörzse: hosszú, kúszó, elágazó, 
hengeres, barázdált, barnássárga. Szára: egy méternél 
magasabbra is megnövő, egyenes, egyszerű, négyélű. 
Levele: nyeles, lemezes, szíves, tojásdad, vagylándzsás, 
hosszan kihegyezett, durván fűrészes szélű, szíves vál- 
lú. Virágzata: füzérszerü.

A csalánnak a leveit és a gyökérzetét kell gyűjteni.
A levélgyüjtést célszerűen úgy végezzük, hogy a szárat 
az alján két uj) közé fogjuk és felfelé irányulóan, lehúz
zuk róluk a leveleket. Érzékenyebbek ugyanezt kesztyű
vel végezzék! A levelekhez szárrész nem kerülhet, mert 
az nem tartalmaz semmiféle gyógyító anyagot. A csalán 
gyógyító anyagát drognak (Urticae folium) nevezzük, 
amely tartalmaz: glikozidakat, cseranyagot, egy gyanta
szerű anyagot (un. „csalánméreg"), hangyasavat, ecet
savat, hisztamiht, B- és C-vitamint, viaszt, cukrot, klo
rofillt (növényi zöld), szerves savakat, sárga színanya
got, glükokinint (ez vércukor szintet csökkentő anyag), 
ásványi sókat stb. A csalán levelét tavasszal, nyáron és 
ősszel kell gyűjteni, míg a csalán gyökérzetét (Urticae 
radix) ősszel, vagy kora tavasszal kell gyűjteni. A kor
hadt részektől, mellékgyökerektől és a szárcsonkoktól 
meg kell tisztogatnunk.

A csalán a legjobb vértisztító és egyúttal vérképző 
gyógyfüvünk. Jó befolyást gyakorol a hasnyálmirigyre,

az orvosság!
Mottó: „Isten nem engedett egy betegséget sem létrejönni 

anélkül, hogy annak gyógyszeréi a természetben meg nem 
teremtette volna." (Paracelsus)

ezért csalánkivonattal csökkenteni lehet a vércukrot. 
Eredményesen alkalmazható a csalán a húgyutak meg
betegedésénél, gyulladásánál is. Fontos azonban tudni 
azt, hogy a súlyos, vagy idült betegségeknél napi 1-2 
csésze tea nem segít. Ilyenkor legkevesebb kettő, két és 
fél liter teát kell naponta meginnunk. Egyébként a 
gyógynövénykönyvek a csalánteát, mint hetekig tartó 
ivókezelést javasolják epebántalmak, lépmeghetegedé- 
sek, gyomor- és légzőszervek elnyálkásodása, gyomor- 
görcs és gyomorfekély, emésztési zavarok, bélfekély és 
tüdőmegbetegedések ellen.

A csalán megszünteti a meghűlésre, köhögésre való 
hajlamot, vérképző és vértisztító hatásának köszönhe
tően pedig eredményesen alkalmazható vérszegénység 
ellen. Jelentős segítséget nyújt a vérerek szűkülésénél 
is. Az érszűkületben szenvedő betegek közül sokan 
elkerülhetnék a végtagcsonkítást, ha még idejében al
kalmaznának csalángyökér főzet lábfürdőt.

A hlsztamin tartalmának köszönhetően Jelentősen 
csökkenti a reumatikus és izületi betegségek okozta 
fájdalmakat. Egyrészt teaként, másrészt pedig falun 
még ma Is gyakran csapkodják friss csalánhajtásokkal 
a fájdalmas végtagokat, vagy a derekat.

Hajhullásnál, korpásodásnál, hajzsírosodásnál fel
váltva csalángyökér-főzettel, illetve a csalánlevél-forrá- 
zattal történő hajmosás sokat segít. A néhány hetes 
csalánteakúra megszünteti a manapság oly gyakori 
idegkimerültséget, a fáradtságérzetet. S meg kell emlí
teni még egy területet, ahol a csalán alkalmazása indo
kolt: bőrbetegségek esetén teaként, illetve borogatás
ként használják.

Nem csupán akkor kell azonban gyógyfüvekhez 
nyúlnunk, amikor már betegek vagyunk, vagy — még 
súlyosabb esetben — ha már a tabletták nem segítettek. 
Megelőzésként is ajánlatos évente többször két-három 
hetes gyógynövény ivókúrát folytatnunk. Ne bocsátkoz
zunk azonban túlzásokba, az állandó gyógytea ivás nem 
ajánlatos, legjobb az említett néhány hetes kúra. Erre a 
legalkalmasabbak természetesen a frissen szedett 
gyógyfüvek, de biztosítsuk be magunkat a téli idősza
kokra is: a lakott területektől, autóutaktól lehetőleg 
távol eső helyeken összegyűjtött füveket fedett helyen 
szárítsuk meg, amíg törhetöek nem lesznek, s miután 
meggyőződtünk, nem tartalmaznak moly lárvákat, lég
mentesen üvegekbe zárjuk le a szárítmányokat. S amit 
még fontos tudni a csalánról: levelét nem szabad 
főzni csak forrázni, különben elveszti gyógyerejét! 
Gyökerét viszont néhány percig f5zni kell. Végezetül 
még egy Jó tanács: kezdjük még ma el a csalánkezelést, 
reggel éhgyomorra, félórával reggeli előtt egy csésze és 
naphosszat pedig egy-két csésze csalánteát fogyasztva! 
Egy ilyen csalánivókezelés után olyan érzése van az 
embernek, mintha éveket fiatalodna, a klmerültségér- 
zéselmúllk, az erőnk megsokszorozódik.

(Kővetkező számban folytatjuk.)

Hajdú Mihály
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Daganatos megbetegedések — a rák
Ma a rákos megbetegedések miatti halálozás 

a második helyen áll a halálokok között Magyaror
szágon, (első helyen a szív- és érrendszeri megbe
tegedések állnak), mégis a legtöbb téves elképzelés 
a rákkal kapcsolatban terjedt eL

A népesség Jelentős része a rákot félelmetes, 
titokzatos és gyógyíthatatlan betegségnek tart/a, ez 
pedig megnehezíti a megelőzést, a betegség korai 
felismereését. Mint tudjuk, a rákos megbetegedé
sek fele gyógyítható és ennek aránya egyenes 
arányban nő a rák korai felismerésével Az is köz
ismert, hogy az összes rákos megbetegedések egy 
része igen egyszerű szabályok megtartásával (nem 
dohányzás, kevesebb alkoholfogyasztás, rostos 
táplálék vagy diéta) elkerülhető. Ennek ellenére a 
lakosság nemcsak Magyarországon, hanem szerte 
a világon ezeket az eredményeket még nem ismeri 
olyan mértékben, hogy ezek birtokában egész
ségesebben éljen, elkerülje a rákot, illetve idejében 
forduljon orvoshoz.

NÉHÁNY FONTOS KÉRDÉS A RÁKKAL KAP
CSOLATBAN:

— Örökölhető-e a rák, vannak-e rákos csa
ládok?

A helyes válasz: nem örökölhető, hiszen a rák 
nem örökletes betegség. Bár az orvostudomány 
Jelenlegi álláspont/a szerint vannak különösen ve
szélyeztetett egyének, de ők is elkerülhetik ezt a 
betegséget helyes életmóddal, megelőzéssel.

— Fertőző betegség-e a rák?
Válaszunk egyértelműen: nem. A rákot nem

vírus, illetve baktérium okozza, ezért nem fertőző, 
egyik emberről nem terjed át a másikra. Tehát a 
rákos betegeket ápoló családtagok nincsenek kité
ve a fertőződésnek!

— Megelőzhető-e a rák?
Erre a kérdésre adott védaszunk: részben, az 

esetek többségében igen: helyes életmóddal.
— Mi okozhat rákot?
A legismertebb rákkeltő, ami egyben a leg

könnyebben elkerülhető: a dohányzás. A dohány
füst nem csak a dohányos, hanem a környezetében 
élők egészségét is károsítja. Közismerten tüdőrákot 
okozhat, valamint ajakrákot és egyéb fontos szer
vek megbetegedését. Valaki minál régebb óta do
hányzik, annál nagyobb a valószínűsége, hogy meg 
fog betegedni Sohasem késő azonban abbahagyni 
ezt a káros szervedélyt, hiszen a szervezet csodák
ra képes.

Más, igen ismert réikkeltők, a radioaktív anya
gok, vegyszerek, a környezetszennyezés, rossz 
táplálkozási szokások. Ezek kiküszöbölése az utol
sót leszámítva azonban sajnos nem rajtunk múlik.

Végezetül néhány jótanács a betegség meg
előzésére:

1. Ne dohányozzunk, illetve ne tartózkodjunk 
füstös helyen. Ha mégis erre kényszerülünk, nyis
sunk ablakotl

2. Közelednek a nyári hónapok, itt a napozás 
ideje. Azonban csak mértékkel napozzunk, főleg 
a kora délelőtti illetve a késő délutáni óráikban 
hódoljunk eme szenvedélyünknek. Az erős napsu
gárzás bőrrákot okozhat, komoly égési sérüléseket 
szenvedhetünk, hiszen a Föld ózonrétege már nem 
tudja kiszűrni a káros sugarakat Egyébként is a 
túlzott napozás öregíti, ráncossá teszi a bőrt. Napo
záskor használjunk fényvédő, magas faktorszámú 
napozó szereket: világos bőrűek 8— 10-es faktort, 
kreol bőrűek 4— 6-os faktorszámú szereket. Arcun
kat még akkor is kenjük be ilyen fényvédővel ha 
nem napozunk, csak az utcára megyünk ki erős 
napsütésben!

3. Táplálkozás: erről részletesebben majd 
egy másik alkalommal írunk, de itt kell megjegyez
n i hogy a helyes táplálkozásnak rendkívül nagy 
Jelentősége van a rák megelőzésében. Fogyasz- 
szunk minél több gyümölcsöt, zöldséget, főleg nyer
sen, salátának elkészítve. Nagyonfontos a rostdús 
táplálkozás. Sok rostanyagot tartalmaznak a zöld- 
ség-gyümölcs mellett a különböző müzlik, gabona
pelyhek.

4. Alkohol: bár az alkohol nem okoz közvetle
nül rákot, mértéktelen fogyasztása legyöngíti a 
szervezet ellenállóképességét, fogékonyabbá tesz 
különböző megbetegedésekre, így közvetett úton 
okoz hatalmas károkat a szervezetben.

5. Vegyünk részt rendszeresen tüdőszűré
sen — legalább kétévente —, valamint a nőknek 
ajánlatos évente rákszűrésre Járni nőgyógyász
hoz, különösen 25 év felett.

Dr. Zaránd Rózsa
körzetorvos

FIGYELEM!
A  Vöröskereszt algyői alapszervezete 1992. 

Június 10-én, 9— 12 óráig az egészségháznál 
rákszűrést szervez.

Szeretnénk megkérni mindenkit — aki te
heti — , hogy saját érdekében vegyen részt a 
rákszűrésen. A  kellő időben felfedezett és kezelt 
rák gyógyítható.

Bakosné Fekete Mária
vöröskeresztes titkár
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1 Algyői Hírmondó

ALGYŐI PORTRÉK
Amikor először hívtam fel, örült. Gondol

tam: ügyes üzletasszony, érzi a nyilvánosság
ban rejltf hasznot, lehetőséget. Amikor kétszer 
visszamondta, különböző indokokra, okokra 
hivatkozva, már gyanítottam, fél a szerepléstől.

Most mégis itt ülök hangulatos, kisméretű 
irodájában. Békés Istvánná Erzsi, akit faggatni 
akarok, nem szokványos, nálunk még kissé idegen 
vállakózás az övé.

Hosszú utat járt be: 1971-ben végezte az ipari 
tanulói iskolát. Világ életében boltosnak készült. 
Algyőn kezdett a Szamóca utcai „kis önkiben”, 
majd kétszer került vissza a barakk ABC-be, köz
ben volt boltos a Jelenlegi Ági boltban, melyet 
később a Hóvirág utcába költöztetett. 87-ben mű
tötték a gerincét, ezért segítségre szorult, amit meg 
is talált Juhászné személyében.

Ötödmagával (Oláhné, Sziklai István, Tóth Fe
renc, Juhászné) megnyitotta a ruhás boltból átala
kított 403-as boltot (jelenleg Napfény ABC). Ezt az 
üzletet bérli két éve azÁFÉSZ-től. Kényszerűségből 
olyan helyzet elé állították, hogy más választása 
nemigen volt.

— Most arról faggatom, miként telt el ez a két 
év, hogyan bírja, miért csinálja?

— Csinálom, mert ezt nem lehet abbahagyni, 
aki egyszer elkezdte, csak veszteség árán hagyhat
ja  abba, nekem sok a tartozásom, csinálni kell. 
Bírom, de sokszor eszembe Jut, Jó lenne szabad
ságra menni, de tudom most még nem lehet, talán 
öt év múlva, ha minden igazán beindul.

— Gondolom, nehéz összeegyeztetni az anya, 
a háziasszony, a vállalkozó nő szerepét, hogyan 
sikerül mégis?

— Van, hogy egy hétig sem tudok főzni, de 
amikor úgy adódik, sorra veszem a gyerekek ked
venceit. Kevés az időm a családra. Féljem időnként 
segít a háztartásban, a beszerzésben, de nem vár
hatom el tőle. Egy éve hetente egyszer Jógázrii 
Járok, azóta nincs az egészségemmel baj és a fe
szültségem is oldódik.

— Mindig sok új terméket látok a polcokon, 
miből tájékozódik, hogyan tudja eldönteni mi az 
amit el lehet adni?

— Járatom a Manager Magazint, a különféle 
reklámújságok is sokat segítenek, a napokban 
pedig a tv-ben figyeltem fel új tejtermékekre. Utá
najártam és már kapható is. Amikor időm engedi, 
szívesen Járom a szegedi üzleteket, ilyenkor sok 
ötletet leshetek el. Egyébként Is mindig szem előtt 
tartom, hogy csak azt szerzem be, amit magam is 
szívesen megvásárolnék.

— A „Napfényt" tartják a legdrágább boltnak 
a faluban. Mi az oka?

— Ez már nem így van! Volt idő, amikor az 
ÁFÉSZ-hoz tartoztam, magas árréssel dolgoztam, 
hoztam is a nyereséget szépen. Most azonban az 
eladhatóságra törekszem.

— Milyennek képzeli el az ideális kereskedőt?
— Talán össze kellene gyúrni a fegyelmezett 

bécsi kereskedőt, a kalmárszellemű törökkel, így 
születne belőlük egy számomra elképzelt eladó.

— Szeretném, ha beszélne a másik üzletről is, 
amiben érdekelt.

— Ez a „Napsugár”, maszektól veszem bérbe 
a helyiséget. Jó helyen van, sok ember bevásárlá
sát látjuk el.

— Milyen vezetőnek tartja magát?
— Nagyon örülök, hogy ez szóba Jött. Minden 

vezetőnek, így nekem is vannak gondjaim. Egy 
biztos, izgat a dolgozóim sorsa. Juhászné Margitka 
alegrégebbi munkatársaim egyike, ma is ő ajobb- 
kezem. Öten dolgoznak a Napsugárban: Bakos 
Tünde, Belovai Józsefné, Kovács Lászlóné, Samu 
Péterné és Suti István. Kevésbé összeszokott tár
saság, hozzájuk többet kell besegítenem. Nagyobb 
üzletünk a Napfény, a hét ember munkájára egy
formán számíthatok. Megemlíteném a nevüket is: 
Belovai Lászlóné, Juhászné Margitka, Mészáros 
Zsuzsa, Sebők Sándorné, Tóth Ferenc, Vájna Edit.

— Beszéljen még a terveiről!
— Nagyon sok minden foglalkoztat. Elmon

dom, de szeretném, ha némelyik még nem kerülne 
nyilvánosság elé. Szándékozom meghosszabítani 
a nyitvatartási időt, legalább a nyári hónapokban 
19 óráig. Távlati terveim között szerepel a fiaim 
fokozatos bevonása az üzletbe. Szeretném őket 
magam mellett tudni.

Molnárné Vida Zsuzsa

Fűszerkozmetika

Dédanyáink Jól tudták, hogy a konyhanövények 
nemcsak ízesítők, gyógyszerek, hanem szépítőszerek is. 
Fürdéshez főzetet, szépítkezéshez arcvizet, borogatást 
készítettek.

Egy liter vízben maroknyi friss vagy száraz növényt 
forraljunk néhány percig, majd negyedórányi állás után 
szüljük le, és öntsük a fürdővízbe. Frissítő, bőrnyugtató 
a borsmenta, a petrezselyem. Nyugtató és fertőtlenítő a 
zsálya, a rozmaring és a kakukkfű.

Arcgőzöléskor a kakukkfű a gyulladásokat gyógyít
ja, a menta frissít, a rozmaring javítja a vérkeringést, a 
zsálya összehúzza a pórusokat és gyulladásgátló. Arc- 
pakolást száraz bőrre rozmaringból, zsíros bőrre zsályá
ból, petrezselyemből készíthetünk. A rozmaringfőzet 
hajnövesztő hatású is.
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Az iskola hírei
Megtörtént az elsősök beíratása. Az iskola vezetése 

meglepődve vette tudomásul az óvoda vezetőjének érte
sítését, hogy a Jelenlegi óvodai nagycsoportokból az 
iskolára érettek közül 18 gyereket már beírattak szegedi 
Iskolákba. Az Iskolánkba 42 tanulót írattak bel

A beíratást április 6-án, egy közös óvodai-iskolai 
szülői értekezlet előzött meg, melyen bemutatkozott az 
iskola igazgatója és a leendő elsős tanítónők, akik is
mertették az iskola lehetőségeit, tájékozódtak a szülők 
elvárásairól.

Megállapodtak abban, hogy az első osztályok Tol- 
nainé-féle módszerrel tanulnak, ennek a módszernek 
a kidolgozásáért nyert az alsós munkaközösség a 10. 
Minisztériumtól 400 ezer forintot. (Ebben az évben foly
tatták a módszer kidolgozását!)

Bevezetjük az 5 testnevelésórát, melyből 1 köte
lező úszásoktatás, 1 pedig táncoktatás lesz. Indítunk 
angol- és számítástchnikal szakkört, valamint citera- 
szakkört is.

7—8. osztályban megszervezzük a fakultációkat, a 
továbbtanulásra való felkészülést segítve. A felső tago
zatban a szakos ellátottságot 100%-ra biztosítjuk. Be
vezetjük — már év végén — a diagnosztikus — minden 
tárgyra kiteijesztett — vizsgarendszert, mellyel mérni 
szeretnénk a tanulóink tudásszintjétl Csak azoknak a 
nyolcadikosoknak tudunk végbizonyítványt adni, akik 
ezen a vizsgán legalább a minimum vizsgát teljesítették.

A felső tagozatban is emeljük a testnevelésórák 
számát 3-ról 4-re, bevezetjük a kötelező úszásoktatást!

Az angol és a német nyelv oktatásához a személyi 
feltételeket biztosítottuk, megoldottuk az énekhelyette
sítést is. A számítástechnikát még magasabb szintre 
kívánjuk emelni, ezért az érdeklődőknek nyáron tábort 
szervezünk az iskolánkban/bővítjük a gépparkunkat!

Több lehetőséget kívánunk adni az oktatások során 
a természetvédelemnek, az órákat ha lehetséges a sza
badban, a természetben tartjuk. Erdei iskolát szerve
zünk az év folyamán. Június utolsó hetében Szolnoktól 
Szegedig csónaktúrát indítunk, úszni tudó gyerekeknek 
és az érdeklődő szülőknek! A tábor Ingyenest

Lépéseket tettünk a sportcsarnok, az új iskola, a 
vízitelep kajak-kenu sportcsoport megvalósításáért. (Az 
Iskolabusz megvásárlásának érdekében.)

Folyik a 6. osztályosok úszásoktatása Villám Ildikó 
vezetésével az uszodában. Kézilabda: 6—7. osztályos 
fiúk, lányok részére napi edzéssel 7—8 óráig folyik a 
felkészülés. Összetett atlétika: Dunaújvárosban, ápri
lis 17-én 30 fős küldöttséggel dr. Piri József képviselőnk 
vezetésével 6 ország csapataival mérték össze erejüket 
az iskola tanulói.

Az Iskolai Önkormányzat beindította az iskolabü
féket a Kastélykert és a Kosárfonó utcai iskolákban. 
Április 10-én a Nautilus Discoban a 8/a osztály rende
zésében: táncverseny, disco-totó, tombola színesítette a 
műsort. Április 24-én délután 16 órától „TÁTIKA” a 
Nautilusban, a 8/b rendezésében.

Molnár Mihály

FŰSZERLEXIKON
Bazsalikom
A királyfű sosem hiányozhat a déli ízeket kedvelők 

konyhájából. Borsosán édes, friss íze szegfűszegre, 
mentolra emlékeztet. Ízesíti a főzeléket (bab), salátát, 
sültet. Megbolondítja a fasírtot és a halételeket is. Ubor
ka savanyításához, fűszeres ecet készítéséhez is aján
lott. A frissen szedett bazsalikomot ne főzzük együtt az 
étellel, mert elveszti az aromáját.

Gyógyhatása: gyomorerősítő, szélhajtó, vízhajtó, 
köhögéscslllapitó, segít az emesztésben, alacsony vér
nyomásra is jó. Készíthetünk belüle gyógyteát.

Borsikafű
A Földközi-tenger vidékéről származik, s ahogy a 

neve utal rá, íze a borsra emlékeztet. Hatása viszont 
jóval enyhébb, ezért a diétás konyha kedvelt fűszere. 
Minden hüvelyes főzelékfélét, burgonyát birkahúst, zöld
séget és halat ízesíthetünk vele. Zamata különösen a 
babnál érvényesül, könnyebben emészthető tőle. Csak 
kis mennyiségben használjuk, mert könnyen elnyomja 
más fűszerek izét. Ne keverjük oregánóval és majorán
nával.

Gyógyhatása: gyomorerősítő, györcsoldó, étvágy- 
gerjesztő, bélféregirtó. Gyógyteát is főzhetünk belőle.

Citromfű
Dél-Európából származik, de nálunk is elterjedt. 

Leveli enyhén cltromillatúak. Felhasználhatjuk friss sa
látákhoz, fűszeres vaj készítéséhez. Tehetjük majonéz
be, gombás és szárnyas ételekbe, sőt koktélba is. Min
denféle fűszerrel keverhető. A leveleket sose főzzük, 
csakis a kész ételbe tegyük.

Gyógyhatása: szíverősítő, étvágygeijesztő, segít az 
emésztésben. Teája álmatlanság, magas vérnyomás, 
idegesség ellen hat.

Kakukkfű
Aromája kellemes, kámforra, szegfűszegre emlé

keztet. Nehezen emészthető és diétás ételek fűszere 
(bab, paradicsom, káposzta, vad, hurka, kolbász). A 
burgonyához is Ülik. Belsőségek (tüdő, máj) alapízesítője. 
A szárított kakukkfű szárát is nyugodtan belefőzhetjük 
az ételbe, majd tálaláskor vegyük ki. A friss szárról 
viszont csak a leveleket használjuk fel.

Gyógyhatása: étvágygerjesztő, görcsoldó, szélhajtó 
és köhögéscslllapító.

Kapor
A magyar konyha egyik legkedveltebb fűszere. 

Magja, szára és levelei egyaránt felhasználhatók. Aro
mája nehéz, Jellegzetes. Főtt húshoz, halhoz, körözött- 
höz, tökhöz, levelesbe, főzelékbe, sajtételekhez tehetjük, 
de külön mártás is készíthető belőle. Csak tátalalás előtt 
keveijük az ételbe. Szárításkor elveszti az aromáját, 
ezért csak mélyhűtve vagy sózva tartósítsuk. Domináns 
íze miatt takarékosan használjuk.

Gyógyhatása: felfúvódás, emésztési zavar, fejfájás, 
bélpangás ellen hatásos. C-vitamintartalma magas.
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Telepítési rendeletek
A  fák védelméről 1992. február 15-én a 

19/1992. (I. 28.) Korm. számú rendelet hatályba 
lépett.

A  rendelet kiteled a városok, községek belte
rületén, valamint külterületén álló fákra, Ideértve 
a közutak tartozékát alkotó, valamint a közút ha
tárától 10 m távolságon belül álló fákra Is.

Főbb előírásai:
— aki a tulajdonában (kezelésében, használa

tában) lévő élőfát ki akaija vágni, e szán
dékát előzetesen kirendeltségünkön be kell 
jelenteni írásban.
Országos, vagy helyi közút (Algyőn ilyen a 
Kastélykert u. teljes szakasza), tartozéka, 
illetőleg a kökzút határától 10 m távolságon 
belül áll, a közút kezelőjének (Szegedi Köz
úti Igazgatóság Szeged, Juhász Gy. u. 9.) 
kell benyújtani.

— A  bejelentést követő 30 napon belül, a fa 
kivágását meg lehet tiltani
-  ha annak további fenntartása indokolt, 

vagy ha
-  a bejelentő rendelkezési Jogosultsága 

nem állapítható meg,
-  illetve a bejelentőt a kivágott fa pótlásá

ra lehet kötelezni.
A  bejelentést követő 30 napon belül — kivéve 

ha a fa pótlását elrendelő határozat, vagy a kezeői 
hozzájárulás hamarabb kelt — tilos az élőfát kivág
ni, az említett határidő után a fa kivágható.

A  kiszáradt fát a tulajdonosa (kezelője, hasz
nálója) köteles a fa kiszáradást követő év június 
30. napjáig kivágni. A  kivágás időpontját 30 nap
pal megelőzően, a kirendeltségnek, illetőleg a köz
út kezelőjének be kell Jelenteni, aki elrendelheti a 
fa pótlását.

HELYESBÍTÉS!
Az előző számban megjelent jogszabály 

szám téves, helyesen: 40/1977. (XII. 29.) MÉM.

Hirdessen a Hírmondóban!
Hirdetések /elvétele: 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
Egészoldalas hirdetés 1000,— Ft

Közép-Exirópa Algyőn

Márciusban több mint kilencven magyar 
anyanyelvű, de határainkon túlélő könyvtáros 
vitte e ljó  hírét az algyői könyvtárnak.

A Békéscsabán több napos konferencián 
résztvevők tettek látogatást a Csongrád me
gyében egyedülálló, családi könyvtárként mű
ködő intézményben. Magyarországon is igen 
kevés üyenfelépítésű könyvtár található, több
sége főleg Budapesten. Az algyőiek számára 
bizonyára ismert a kellemes berendezésű, 
könyveit témacsoportok szerint kínáló 14 000 
kötetes könyvtár.

A vendégeknek szakmailag tartalmas, a 
humortól sem mentes ismertetővel szolgált a 
könyvtár vezetője. Elmesélte a tervezgetés, a 
szakami felkészülés, az átálakítőis stádiuma
it Beszélt a szemmel nem látható eredmé
nyekről és a könyvtár mindennapjairól Be
mutatta a fa lu  múltját és jelenét, említést tett 
a tervekről is. Szavaiból faluja és munkája 
szeretete érződött. Nem győztek a feltett kér
désekre válaszolni. Aznap sok dicséretet és 
gratulációt kaptak. A látogatásra szánt rövid 
idő hamar eltelt.

Szegeden a Somogyi-könyvtárral, a város
sal ismerkedtek, majd a Tiszatáj munkatársa
ival találkoztak a vendégek. Beszélgetésre, vé
leménycserére bizony kevés idő jutott, de bú
csúzáskor is szeretettel és természetes irigy
séggel emlegették a délelőtt látott algyői könyv
tárat.

Azóta volt időm elgondolkodni azon, hogy 
vajon kellőképpen értékeljük-e a szépet és a 

jót? A számunkra karnyújtásnyira lévő lehető
ségekkel megfelelően élünk-e? Ezek s még más 
kérdések a vedégek által elejtett félmondatok 
összerakása után jutottak eszembe.

Remélem —  és kívánom — , hogy az algyői 
lakosok tudnak élni a családi könyvtáruk által 
nyújtott lehetőségekkel Remélem, hogy kinek- 
kinek igénye és kívánsága szerint és főleg 
megelégedésére még hosszú ideig jó  körülmé
nyek között és jó  szakmai színvonalon műkö
dik tovább az algyői családi könyvtár.

Molnár Mária
Somogyi-könyvtár

osztályvezetője
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A vadontermő gombákról mindenkinek
(A májusi szám folytatása)

Áprilistól május végéig Algyő környékén száznál Is 
több gombafaj fordul elő. Ezeknek a gombáknak sajnos 
csak a kisebbik hányada fogyasztható és árusítható. A 
többi faj mérgezést okoz, vagy rosszízű, vagy megjele
nésükben Jelentéktelenek. Sajnos minden gomba be
mutatását és leírását az „Algyői Hírmondó" című ha
vonta megjelenő újság behatárolt oldalszámai miatt 
lehetetlen a tisztelt Olvasók elé tárni. Éppen ezért a 
fajlistát úgy állítottam össze, hogy az ismertebb gomba
fajok mellett a kevésbé ismert, de nagy tömegben meg
jelenő fajok közül is megemlítek néhányat.

A gombák kifejlődéséhez minimum három tényező 
szükséges: a megfelelő, optimális hőmérséklet: táp
anyagban gazdag környezet és páratartalom víz és 
csapadék formájában. Ott azonban, ahol e három té
nyező közül egyik is hiányzik, gombát ne keressünk, 
mert ott a gomba nem fejleszt termőtestet. Algyő és 
környékén szikes talajú legelőket, réteket találunk. Az 
Időjárás is Igencsak szélsőséges. Volt olyan időszak az 
elmúlt néhány évben, amikor kimaradt a gombavege
táció júniustól októberig csapadék hiányában, vagy 
korábban a magas talajvízszlnt okozott gondot, nem
csak a gombák fejlődésében. Az évszakoknak nem meg
felelő hőmérséklet — pl. májusban a megszokottnál 
hűvösebb — a gombát olyan megjelenéséhez nyújt 
lehetőséget, amelyek rendes körülmények között nem 
következnek be. Ilyenek a kifejezetten őszi gombák, 
amelyek tavasszal, nyár élőn is előjöhetnek: pl. a lila 
tölcsérpereszke (Lepista nuda), a szürkés-barna töl- 
csérpereszke (Lepista sordida), a mezei szegfűgomba 
(Marasmius oreades), mérgező gombapárjai: mezei töl
csérgomba (CUtocybe dealbata), amely mérgező, vagy 
ennek változata a súlyos, olykor halálos mérgezést 
okozó parlagi tölcsérgoma (Clitocybe dealbata varietas 
corda), stb. Környékünkön nagyon sok sókedvelő gom
bafajt találunk a réteken, legelőkön az Ismétlődő esők 
után, ahol szinte robbanásszerűen nagy tömegben je
lenhetnek meg.

A gombák meghatározását morphológlai (alaktani) 
ismeretek és a rajtuk megtalálható határozó jegyek 
alapján végezzük. Ilyenek pl. a tönk alakja és formája, 
a gallér, a bocskor, a kalap, a burok és ennek marad
ványai, a kalap széle, lemezek, a lemezek viszonya a 
tönkhöz és a kalaphoz, stb., stb. De meg lehet határozni 
a gombákat mikroszkóppal is a spórák mérete és orna
mentikája (spórák rajzolatai) alapján.

Mezei szegfűgomba (Marasmius oreades)
Tönk: tömör, világos tejeskávé színű, fakó, finoman 

deres, pelyhes, 4— 10 néha 12 cm hosszú és 0,3—0,6 
cm vastag is lehet. Kalap: tejeskávé színű, fakó, bőrszí
nű okkeres, a széle olykor kissé barázdált, 2—5 cm 
néha nagyobb is lehet az átmérője. Lemezei: ritkán 
állóak fehéresek. Az egész gomba kellemes, fűszeres 
illatú. Előfordul legelőkön, szikes réteken, nyárasok- 
ban, tölgyesekben, akácosban és még művelt gyepben 
Is parkokban. Esők után nagy tömegben megjelenő

gombafaj. Igen ízletes fomba, fogyasztható: különféle 
levesekben, pörköltnek nokedllvel, tojással, sonkával 
villás reggelihez, töltelékekbe húsokhoz és még ahogy 
kevesen ismerik: kitűnő kirántva. Ezt úgy készítik hogy, 
folyós, sós palacsinta tésztát készítünk, picit megízesít
jük vegetával és őrölt fehér borssal, megszóljuk apróra 
vágott petrezselyemmel és az előzőleg szakértővel meg
vizsgáltatott mezei szegfűgombákat tönkjétől megsza
badítjuk és beleöntjük a fűszerezett palacsinta tésztába 
és összekevetjük fakanállal. Rövid idő után forró olajba 
dobáljuk a tálból (lyukas szedőkanállal) gyorsan egy
más után és már fordítjuk Is meg, amikor karamell 
színűre sül. Gyorsan és egyszerűen készíthető el. ön- 
magáan Is finom, de bármilyen köret mellé Is tálalható, 
Igazi csemege. Ez a gomba is országosan árusítható, 
természetesen vizsgálat után. Sajnos csak az Alföldön 
gyűjtik, a Dunántúlon és az Északi középhegységben 
nem, mert ott ezt „szemétgombának” tartják a többi 
nagytermetű és ehető gombák mellett.

A  mezei szegfűgomba mérgező párjai ame
lyek a környékünkön is találhatók 

Mezei tölcsérgomba (Clitocybe dealbata)
Kalap: 2 cm néha 5 cm kinyílva, fehéren deres, 

selyemes, fénylő, nedvesen egy kissé szürkés okkeres 
árnyalattal domború, mélyen bemélyülő, széle egykissé 
hullámos lehet. Lemezei: csaknem egyenesen tönkhöz 
nőtt, fehér. Tönk: 4—5 cm hosszú, 0,4—0,7 cm vastag 
fehér. Lisztízú, lisztszagú. Előfordul: gyepben, nyála
sokban, lomberdő tisztásain, erdőszélen. Nem ehető, 
mérgező. Május elejétől novemberig előfordul.

Parlagi tölcsérgomba (Clitocybe dealbata varie
tas corda)

Kalap: szürkés, szürkés-okker árnyalatú is lehet. 
Lemez: fehér, szürkés, nem vagy gyengén lefutó a tönk
re. Tönk: gyenge, görbülő, meghajló általában mindig 
görbe a tönk. Előfordul szikes pusztákon, réteken, 
legelőkön, pázsitban is. Ez őszi, nyárvégi gomba, de 
tavasszal, nyár élőn is kibújik a mezei szegfűgombák 
között. Nagyon gyakran össze is szedik a gyűjtők a két 
fajt. Vizes állapotban nehezen különböztethető meg 
egymástól. A parlagi tölcsérgomba okozta mérgezés 
tünete a susulyka típusú mérgezések közé tartozik. 
Fogyasztása halált okozhat I

Folytatása következik a Júliusi számban.

H^jdú Mihály
okleveles gombaismerő, 

gombavizsgáló szakellenőr

Az utánközléssel kapcsolatban minden Jog 
fenntartva az írónak.
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Tóth Béla mesél — Fügemutatás
A mese kerekedésének idején a posta még nem volt 

sehol. Föl sem találták. Igazat szólva korábban létezett a 
rómaiak idején, dehát azóta nagyot curikkolt a világ. 
Elfelejtette a hírét is a hírvivésnek.

Régen történt az egész. A postajárat is, meg ez a 
história. Akkoriban a falu temploma is kápolnaképpen 
szolgálta a föntlakót Az olyan kicsi szerkezet volt, amikor 
a papja letérdelt az oltár előtt, sarkantyús csizmái csak az 
utcán találtak helyet Csikorgó telek hajnali miséin ilyenkor 
a csillagok ezeken a sarkanytyúkon köszörülték remény
sugárló fényeiket Papnak a sarkantyúa csizmához ló is Járt, 
mivel a tájék zsombékos, vizes, lápos, süppedékes, mocsa
ras területén a legjámborabb lelkész el nem vihette a 
vigasztalót, akár egy utcával is arrébb. A többiek meg gyalog 
Jártak. Gyalog Járt a Szegedről szalajtott futonc.

A magasságos város úgy segített magán, hogy Fu- 
takról származó futoncokat eregetett szét a szélrózsa 
minden irányába, hogy elhordják a pallosjogú és szabad
királyi követeléseit, fenyegetéseit, dörgedelmeit.

Futak olyan híres futoncokat eregetett ki magából, 
a két Heves dinnyéseket, Rakamaz krumplisokat. Elég az 
az egyhez, hogy éppen jött ezen idő ezen napjának órájá
ban Szeged futonca, mezítlábosan, mivel olyan évszakban 
zajlott a fügemutatás eseménye és hozzá is tartozott a 
futonyi öltözethez a mezítláb)árás. Szőrtarisznya a futonc 
nyakában, azon a város címere kihímezve, ez volt hivata
losságának a Jelvénye, a szőrtarisznyában a pöcsétes írás.

S a futonc hivatalának, küldetésének megfelelően 
sattyogott Algyő irányába, ahogy az útat megmutattták 
neki. Nem ismerte a tájékot, sem a címzettet. Közben 
négylovas kocsi éri utói futoncunkat, s a kocsi hajtója 
odaszól a mezítlábasnak, ha Győré tart, lépjen föl, meg
felezik az útat Jól is jött a kocsi a tájékot nem ismerő 
futaki futoncunknak. Mert a Tisza a maga birodalmában, 
ahová Győ is tartozott, a maga törvénye szerint Járt útján. 
Évszakonként másképp. Olykor úgy körülvette lappongó 
vizeivel, csak a nádlakó madár, meg a cslkászok igazodtak 
ki Járataiban. Na, de a futonc már ül a kocsin, a szó 
azonnal megindul a futonc, meg a kocsihajtó között.

— Nem is kérdezem mi Járatban, atyafi, mivel látom 
a városcímeres szőrtarisznyát kigyelmed nyakában, ami 
felén azt is Jelenti, hogy fontos embernek fontos tudnivalót 
hurcol.

A szó igen a szívére szolgált a tájékon idegenül mozgó 
futoncnak. Eleresztette a szavát. Bizalomért bizalom du
kál. Meg éppen szarkatojást is evett früstökre, hát attól 
megindul ám a ... beszéd.

— Megyek, mert azt parancsolja a nagyhatalmú, 
város. Éppenséggel a gyevtfőbíróhoz, hogy a tetű essen a 
nyakába, már tisztesség ne essék, nem is ősmerem, de 
mivel minden ősöm futonaA szolgált az ország különböző 
tájain, hát tőlük aztán tudhatom, hogy eb és kutya. De 
még az albiró se, meg az oldalbíró, kisbíró, törvénybíró se 
különb. Ahány bíró annyi hazug, kocsmás, kártyás, szok- 
nyakapi. A pokol tüze égesse meg a gyehennábavalókat!

Ezt így egyszuszra kisoijázta a szarkatojástól erőre- 
kapott futonc, csak úgy bele a vakvilágba. Még óvatosság
ból sem Jutott eszébe, hogy az átkokat éppenséggel ma
gának a címzettnek, a gyevi főbírónak mondja. Vagy ha 
igen, tán a futaki huncutság ágaskodott benne, hogy most

aztán kiköpködi a magáét. Látta ugyan, hogy a szavaitól 
ugrál a kocsigazda szemöldöke, olykor a kalapját majd 
ledobja. De nem engedett.

Az érdekelt meg kérdezősködött.
— Jóravaló, röndös bíróról nem hallott kend?
— Egyről sem, hacsak itt Algyőn nem veszem majd 

hírét. Vagy inkább azt hallom, hogy ez is hazug, csaló, 
lopó. Mert kitellik tőle, a pipaszortyogtatótól. Szomorúsá
gára a szegény algyői népeknek, hogy az ördögök járas
sák el vele aJltyörefárit, hogy így előlegben, s ösmereüenül 
kutyábbat ne kiuánjalc neki/

A kocsihajtó gazdának melege támadozott a köd
mentében, elkezdte kigombolgatni.

— Na Jó van, minden bíró született akasztófára való, 
akár a fiskálisok, meg hasonszőrű seggenülő tolvajok, 
dehát mondjuk a feleségeik, tán a mennyországba kerül
nek, azok is hamisak?

A Futakon csöpörödött futonc csak legyintett
— Ugyan. Mindegyiknek már menyasszony korában 

más hajtogatta Jól a pöndöüyük alját, nem a vőlegényükl
De a kocsigazdától erre válasz nem érkezhetett, mert 

éppen befordultak egy kőlábas, tágas udvarú, hombárral, 
cseléddel, jószággal teli portára. Hatan szaladtak a ló 
száját fogni, gazdát lesegélni, ruháját leporolni.

— Megérkeztünk, mondja a gazda, majd szólok a 
főbírónak.

S azzal vissza nem pillantva ballagott föl a tomácos 
ámbitusra. Mert akkor olyanja volt a gyevi fölbírónak. 
Futotta neki rája. A futonc meg állingált nem sokáig, mert 
két hajdúöltözékes atyafiú négylábú derest pászított a 
futonc elé. Szokásos eszköz és nélkülözhetetlen bírói kellék. 
Futoncunknak nem ismeretlen. De a harmadik legény a 
dereshez való botokat is előhozta, miközben úgy néztek 
mezítlábasunkra, ahogy kóbori kutyákra pillant a pecér, s 
futoncnak bizseregni kezdett a talpa, megneszintve, hogy 
éppen most ővéle akaiják eljáratni a hátravágós táncot, 
vagy a fityöre-fárit, ami zugi bálakon nagyon is legényös, 
új táncnak számított mind a kettő. Divatos. A hátravágós 
Jobban, mint a fltyörefári, ami inkább olyan fölugrálós, az 
is aprózva, szaporán, mint a kanálvert galoska.

De ezt nem várta a futonc, a deresre tette a levelet, 
azzal a kapufélfától sem búcsúzva megindult, ahogy fu- 
toncságából tellett. A hajdúlegények utána. Azok után a 
kocsigazda, a levél címzettje. És szaporázták a falu szélig, 
mlkközben hol egyik, hol másik kiabált utána: állj meg, 
állj meg, te kapeabetyár. Amikor a mentés gazda kiáltott, 
a futonc visszakiabált, álljon meg maga, magát nem 
kergeti senki! Nem ért semmit a szóváltás. Csak nyoma- 
kodtak utána. Már a kákások, zsombékok hátán ldgyózó 
úton sistergett a mezítláb zaja, kilenc kutya hosszára 
beérték üldözői, belevetette magát egy mélységes tocso
góba. Tiszta volt az, minta fürösztött ég, fejét Is belehúzta 
a vízbe. A hajdúk, meg a gazda elszaladtak tócsája mellett. 
Messzire hallotta lábuk dobogását. Akkor megbátorodott 
a futonc. Mind a két kezét kinyújtotta a vizből, fügét 
mutatott a távolodóknak. Megfogadta, hogy ezek ugyan 
leshetik, amíg ő egyhamar képpel fordul feléjük.

A tréfát se érti. A felesége eshetett leginkább nehezére. 
Tudhatná pedig, hogy minden menyasszony pöndölye szé
lit legelőször a varrónő hajtogatja föl, nem a vőlegény!
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7. — Pünkösd ünnepe.
Parancsolt. Tárgya: a Szent

lélek eljövetele. Az első hárome- 
,zer lélek megtérése, az Egyház 
m egalakulása. Istenünk: Te 

apostolaidnak elküldted a Szentlelket. Teljesítsd 
néped buzgó kérését. Megadtad neki a hit kegyel
mét: ajándékozd meg békességeddel is. A  mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

14. — Szentháromság Ünnepe.
A szentháromság titkát emberi értelmünkkel 

nem foghatjuk fel. Mégis repeső lélekkel vágyó
dunk e Titok előtti hódolatra. A  kersztvíz kegyelme 
és keresztény szüléink Isten iránti szeretete mé
lyen lelkűnkbe itatódott. Keresztvetésünk, amire 
elsőnek tanítottak szüléink, már önmagában a 
Szentháromság dicsérete. Lelki béke és lelki küsz
ködés idején készséggel ismételjük: AZ ATYA, a FIÚ 
és a Szentlélek nevében. Ámen.

18. — Úmapja.
Kötelező ünnep. Tárgya: az Oltáriszentség 

imádása. Az Oltáriszentség alapításának évfordu
lója ugyanis nagycsütörtökön van, amikor a nagy
hét gyásza miatt nem ünnepelhetjük kellőképp. 
Ezért rendelte az egyház e külön ünnepet. A  kör
menet közben hazai szokás szerint négy helyen, 
négy oltárnál megállnak. Minden oltárnál a pap 
egy részt olvas az evangéliumból, imát mond és 
áldást ad az Oltáriszentséggel.

26. — Jézus szent Szívének ünnepe.
Úrnap nyolcadát követő pénteken. Tárgya: Jé

zus szívének Imádása. Jézus teljes egészében imá- 
dásunk tárgya: Szíve is az, mert ez Jelképezi azt a 
szeretetet amely Jézus minden tettének indítója és 
forrása.

27. — Szent László ünnepe.
III. Celesztin pápa Iktatta Őt a szentek sorába. 

Neki köszönhető, hogy szent István öröksége fenn
maradt. Példás rend, bátorság, igazságszeretet je l
lemezték. Alattvalói különösen ragaszkodtak hoz
zá: Nagyváradon temették el. Személyéhez renge
teg legenda fűződik. Ó a keresztény lovagkirályok 
mintaképe.

29. — Szent Péter és Pál ünnepe.
Kötelező ünnep. Tárgya: Szent Péter és Pál 

vértanúhalála. Pétert Rómában fejjel lefelé kereszt
re feszítették, Pált pedig ugyancsak Rómában lefe
jezték. Egyben a pápaság ünnepe is.

TÓTH SÁNDOR PÉTER

Volt egyszer egy király
Volt egyszer egy király, ma is é l köztünk Jár 
Országát ne keresd térképeidfelett 
Hintája sose volt, mindig csak gyalogolt. 
Szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart.

Volt egyszer egy király, földre Jött, közénk állt 
Mindenkit szeretett, senkit meg nem vetett 
Tanított tereken, hegytetőn, réteken.
Ételt italt adott, beteget gyógyított

Volt egy egy király, velünk élt köztünkJárt 
Az emberek gyűlölték, elfogták, megölték. 
Feltámadt visszatért negyven nap köztünk élt 
Győzött a szeretet halálból élet lett

Elment a Jó Király, de országa nyitva álL 
Hallgasd a csend szavát és meghallod hívását 
ő  soha nem hagy e l szól csak és átölel 
Tán észre sem veszed, úgy fogja két kezed.

Háztartási fortélyok

Hogyan állapítjuk meg, hogy a tojás friss vagy 
romlott?

A friss tojás elsüllyed a sós vízben, a romlott 
pedig a tetején úszik.

Az ételek sűrítését a háziasszonyok többsége 
rántással készíti, pedig ez köztudottan többletka
lóriát Jelent, hizlal, egészségtelen. A  sok más meg
oldás közül próbáljuk ki azt a módszert, hogy 
burgonyapehellyel sűrítünk: 1-2 evőkanál pelyhet 
simára keverünk a főzőlével, s ezt a híg masszát 
keverjük bele a főzelékbe, levesekbe, egyet roty- 
tyantva rajta. Szinte minden főzelékféléhez illik, és 
remek ízelesz tőle.

Ahogy közeledik a meleg idő, állandóan ihat
nánk, és szomjúságérzetünk a különböző Italoktól 
sem csillapodik. Egy bevált és egészséges recept a 
szomjazoknak: fél liter vizet felforralunk és hagy- 
j uk kihűlni, majd belekeverünk egy kemény habbá 
vert tojásfehéijét, hozzáadunk egy-két kanál cit
romlevet és egy púpozott evőkanál cukrot vagy 
mézet. Nagyon kellemes, kitűnően üdítő itóka.
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JÚNIUS — Nyárelő,
Szent Iván hava. Rák hava 
(VI. 21—VII. 20.)

Június 8. — Medárd 
napja

Szőlő- és gyü- 
mölcspatrónus. E nap kez
dődött az özönvíz, tehát 
negyvenesnap is. Ha eső 
esik, vetőnap a retekre; de 
ugyanakkor rossz dió- és 
mogyorótermést J ósol.

Június 24. — Keresz
telő Szent János napja

Országszerte ismert a „Szent Iván napitűz- 
ugrás”.

A  napfordulókat már a keresztény vallás lét
rejötte előtt megünnepelték Egyiptomban és né
hány közel-keleti népnél. A  nyári napforduló idej én 
a Ráktérítőn, a téli napforduló idején a Baktérítőn 
éri el a nap a zenitet.

Június hóra eső nyári napforduló idején az 
északi félgöbön a leghosszabb a nappal; a decem
berre eső téli napforduló idején a leghosszabb az 
éjszaka.

A  magyar régiségben június hónapot Szent Iván 
havának is nevezték. A tűzgyújtást túzcsóvák forga
tása (lobogózás) és hazánk egyes területein, főleg

Ilyen még nem volt!
Augusztus 20-án egész napos sportnap

ra várja A lgyő apraját és nagyját a sportkör és 
a rendezvényt szponzoráló AGRO-Lak  betéti 
társaság.

A  9 órakor kezdődő megnyitó után számos 
érdekes látványosság, ügyességi verseny kö
zül válogathatnak a résztvevők.

Előzetes a műsorból: Szeged SC NBI I .—  

Algyő focimérkőzés; kövér-sovány focimeccs; 
Tisza Fűszert—Algyő férfi kézilabda mérkő
zés; 11-es rúgó bajnokság; aerobic- karate- 
kosárlabda bemutató; erő és ügyességi verse
nyek.

Az erőnlétet marhapörkölt, a hangulatot 
hideg sör és üdítő fokozza. A  győztesekre érté
kes ju ta lom  vár.

M indenkit szerettei várunk, a részletes 
programot a következő számban közöljük!

Rendezőség

Nyitra megyében hosszú 
éneksorozat; A  szent iváni 
ének éneklése kísérte. Ezen 
ének igen hosszú, ezért szó- 
lás-mondásaink között is 
szerepel: hosszú, mint a 
Szent Iván éneke.

A  tüzet Szent Iván es
téj én gyú jtották  meg. 
Anyaga zsupkéve, szalma, 
gallyak: Le Lej éré virágokaL, 
és illatos növényeket rak
nak, hogy a füstj e gyógyítsa 
a Jelenlévőket.

Június 29. — Péter-Pál napja 
A  halászéletben Szent Péter köszöntésének 

napja, mert Péter a halászok védőszentje. Előesté
jén a halászok menetbe sorakozva házról-házra 
járnak, leányaik rúdra kötött virágfúzéres pontyot 
visznek; a gazdák borral és kaláccsal kínálják őket 
és haljárást kívánnak nekik.

Másnap mise után közösen a víz partjára 
vonulnak, ahol a halászok halpaprikással és tú
róscsuszával vendégelik meg a gazdákat és család
tagjaikat. Majd ügyességi Játékokat Játszanak és 
estig táncolnak. Termésjósló nap. Ekkor szakad 
meg a búza töve és kezdi a sárgulást. Magyaror
szágon az aratás kezdőnapja.

ÉRDEKES
ÉRDEKES? ÉRDEKES!

Simorka Sándor szakmai önéletrajza
1961. október 3-án születtem Kemecsén, egy 

Szabolcs-Szatmár megyei községben. Általános isko
láimat Levelek Községben végeztem. Gimnáziumba a 
Szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépisko
lába Jártam. Középiskola után 3 évig dolgoztam kü
lönböző helyeken díszítőszobrászként és segédmun
kásként. 1984-ben kezdtem meg főiskolai tanul
mányaimat. Mesterem Kő Pál volt. Szüleim Algyőn 
élnek. 4 év főiskola után 3 év mesterképzőt Jártam.

Köztéri munkáim: Prügy— II. világháborús em
lékmű: Budapest Csanádi Általános Iskola — Bronz 
portré dombormű: Levelek — II. világháborús emlék
mű; Bekecs — II. világháborús emlékmű.

Sok rajzom és kisplasztikám található magántu
lajdonban. Megbízásra éremtől kezdve monumentális 
emlékművekig elég sok munkát készítettem.

Jelenleg Budapesten élek és van egy 1 éves 
nagyfiam.

A szobrász munkáiból 1992. június 5-én, 16 
órakor egyhetes kiállítás nyílik a könyvtárban.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 
Iskolai hírek

Június 1—5-ig 
vizsgahét. Ezen hé
ten a 4., 6., és 8. osz
tályosok vizsgáznak.

Június 8— 12-ig „Algyői Napok”. Nyílt Iskolai 
napok programokkal, a hagyományoknak megfe
lelően, bemutatók, velélkedők, sporlnap, a gyer
mekek munkáiból kiállítások.

Június 12-én befejeződik az 1991/92-es tanév.
Június 13-án, szombaton, 9 órakor ballagási 

ünnepély, ezt követően tanévzáró ünnepség.
Június 15-én, hétfőn, tanévzáró értekezlet, ezt 

követően kezdődik a nyári szabadság.
Június 19-től „Tisza-túra” Szolnoktól Szege

dig, 30 fő részvételével.
Június 26—27—28-án meghívásra látogatás 

Kárpátaljára, iskolabemutatkozó programmal. 40 fő 
részvételével, tanári kísérettel. 29-én hazaindulás.

NYÁRI TÁBOROZÁS
A Gyermek és IJJúság alapítvány költségén 

12 gyerek (6 alsós, 6 felsős) kitüntetés címén vesz 
részt a táborozáson.

Balatonkenesei nyári táborozáson vehetnek 
részt a gyerekek 1200,— Ft/fő 10 napra, amelyhez 
az iskolai diákönkormányzat és diáksportkör hoz
zájárul. Egyéb tanulmányi kirándulásokhoz is a 
szociális hátrányt és rászorultságot figyelembe vé
ve 50%-os támogatást nyújt az iskola.

Az Algyői Művelődési Ház ez évben is meg
rendezi a gyermektánc és citeratábort, 1992. Júni
us 29.—július 08-ig, reggel 8— 18 óráig.

Cél: 1. Szabadidő eltöltése. 2. A  felnőtt Nívó
díjas együtteshez utánpótlás nevelés. 3. Kisiskolá
sok kulturális szemlére felkészülése. 4. Felkészü
lés külföldi vendégszereplésre.

Foglalkozások:
8— 11 óráig: ének-zene-tánc;

11— 12 óráig: filmvetítés, videózás, gyermek- 
játékok tanulása, sportvetélkedők, bábozás, sár
kányozás, stb.;

12 órától: ebéd;
12.30— 17 óráig: kirándulások külön autó

busszal, a SZUE-ba, Vidámparkba, botanikus 
kertbe, hódmezővásárhelyi fürdőbe, a megye mú
zeumaiba, stb.

Szombaton délután kerékpártúra a Szunyo- 
gosba, szalonnasütés, horgászás, a Holt-Tiszán.

Vasárnap reggel 8— 12 óráig foglalkozás.
Az ebéd a művelődési házban, szombat-vasár- 

nap kivételével.
Ebéd és egyéb kiadások összesen: 1000,— Ft.

A  térítési díjat Eke József művelődési ház igazgatójá
nál kell befizetni. Telefon: 67-050.

Befizetési határidő: 1992. június 10. A  Je
lentkezési lapot szülői aláírással hozzák magukkal 
a gyerekek.

Óvodai hírek
Térítési díj befizetése június 4-én, 8—17 óráig, 

5-én, 7— 12 óráig.
Takarítási szünet augusztus 3—23-ig, 3 hét 

Kérjük a kedves szülőket, hogy ezen időszak alatt 
a gyermekeik elhelyezéséről gondoskodjanak. 
Amennyiben igényt tartanak az óvodai ellátásra, 
azt Jelezzék az óvodavezetőnél június 26-ig, hogy 
az ügyeletes óvodába biztosítani tudjuk a gyermek 
elhelyezését

Az óvodai beíratásról, a gyermekek felvételéről 
június 20-ig értesítést kapnak a szülők. Amennyi
ben a gyermek felvételét elutasítják, a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a szülő 
fellebbezhet az óvodavezetőnél.

Az óvoda nyári életéről, programokról, kirán
dulásokról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket 
az óvodai hirdetőtáblán.

Telefonszámok
Algyői intézmények

ÁFÉSZ Ügyvezetőség
Vásárhelyi u. 5. 67-251

Állatorvosi rendelő
Géza u. 67-262

BOLTOK
ABC, Búvár u. 14. 67-039
Iparcikk,

Kastély kert u. 52. 67-073
Napfény ABC

Kastélykert u. 67-094
Napsugár ABC

Kastélykert u. 67-295
önkiszolgáló bolt (Zöldséges)

Kastélykert u. 8. 67-051
Gyógyszertár 67-261
Háziipari Szövetkezet

Téglás u. 132. 67-045
Orvosi rendelő

Egészségház u. 1. 67-202
Gyerekorvos

JÚNIUS
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Rendezvények 
a könyvtárban

Június 3'án, 18 órakor
dr. Biegelbauer Pál tart előadást 
a népi gyógyászatról és gyógy
növényekről. 

Június 5-én, 16 órakor Si- 
morka Sándor szobrászművész 
kiállításának megnyitója. 

Június 8-án, 18 órakor 
HERBALIFE táplálkozási 
programjának ismertetője.

HIRDETÉSEK

Autó- és bútorkárpitozást válla
lok.

Parkettacsiszoló, szőnyeg- és kárpit
tisztító, és gőztisztító kölcsönözhető. 
Érd.: telefonon a 67-118-as számon, 
vagy Kikelet u. 15. alatt.

MF 70-es fűkasza eladó. Kikelet u. 15.

Rendkívüli olcsó áraki Holland bálás 
ruha, pulóverek, szoknyák 80,— Ft; 
női ruhák, nadrágok 120,— Ft.
Vitéz József, Könyök u. 6.
Nyitva: hétfőtől péntekig 14— 17 óráig.

Gondja van arany-ezüst ékszereivel? 
Keresse az ékszerészt! Kastélykert ut
cai vidokölcsönzőben.

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy 
üzletünk nyitva tartását meghossza- 
bítjuk:

hétfőtől péntekig 6— 19 óráig; 
szombat 6—12 óráig; 
vasárnap 6— 11 óráig.

Szeretettel várunk minden kedves vá
sárlót!

.Napfény" ABC 
Algyő, Kastélykert u. 64.

Keresztrejtvény
Jézus szaval a végső számad&sról
Vízszintes: 1. A beküldendő első része. 19. ... Taylor. 20. Germáni- 

um. 21. Duplázva Észak-Afrikában élő nomád nép. 22. Amerikai tó. 29. 
Angol férfi becenév. 31. Ősi. 32. Személyes névmás. 33. Tojás Bécsben. 34. 
Tudományegyetemünk névbetűí. 35. Nyílás angolul. 38. Rosta részel 39. 
Európai nép. 40. Kiválik. 42. Római 51. 44. Igerag. 45. Álhal. 47. Gyü
mölcsös. 49. Száj. 51. Négylábú. 53. Kiejtett betű. 55. Román teherautó
márka. 56. Nóta egynemű betűi. 57. Kaligula folyója. 58. Zlrc határai. 59. 
A beküldendő harmadik része. 62. BV. 64. Súlyarány. 66. Kettős betű. 67. 
Vár. 68. És angolul. 69. Természetes logaritmus. 70. Babilóniai király, 
Jeruzsálem lerombolója. 74. Angol becenév. 76. Eger hős védője. 78. 
Férfinév. 79. Konyhakerti növény. 80. Nagy folyónk része. 83. Alma-.... 85. 
Ezen a napon. 86. Cári rendelet. 92. Jézus keresztfáján lévő felirat. 94. 
Tréningezni. 97. Török, mongol, tunguz nyelvek összefoglaló neve. 99. 
Váltott evezőlapát. 101. Tarol. 103. Ablakfajta. 105. Idős ember megszólí
tása lehet.

Függőleges: 2. A mai Dalmáciában élt ókori nép. 3. Római 3. 4. 
Kettősbetü. 5. Klasszikus én. 6. Ló jelzője lehet. 7. Házőrző. 8. Mene... u 
Farszin — intő szó. 9. Izomban rejlik. 10. Kicsinyítő képző. 11. Tanácskozó. 
12. Hegy Jeruzsálemben. 13. Tetőpont. 14. Nagy Feró. 15. Bátorkodik. 16. 
Meg tud fogni valamit. 17. Énekesmadár. 18. ...és Izolda. 24. Abeküldendő 
második része. 25. Gyümölcs. 26. Paróka. 28. Állóvíz. 30. Ford. kettős 
betű. 33. Hullajt. 36. Görög betű. 37. Épületem. 41. Zeneszerzőnk. 43. ... 
de Francé — történelmi vidék. 46. Szín. 48. Zsidó vallás papja. 50. Légies. 
52. Olajjal való kapcsolatot jelöl. 54. Takarod. 55. ... Sámuel királyunk. 56. 
Afrikai nép. 60. Keresi a bűntényt. 61. Egyik irányba. 63. Zeneszerzőnk. 
65. Porció. 71. Mátka. 72. ...-móg. 73. Zadar része. 75. Kettőz. 77. Hiba. 
82. Patás állat. 82. Tiszta súly. 84. Utána. 87. Katonai egység névelővel. 89. 
Román fillér fordítva. 91. Vég nélkül ismételd! 92. Tollnok. 93. Női név. 97. 
Török tiszti rang. 98. Idegen levegő. 100. Juttat. 102. Asztácium. 104. 
Érdektelennek érez. 105. Helyrag.

Összeállította: Gonda József.
Az előző szám megfejtése: A Föld szegény, az ember gaz, ez persze 

sajnos, mind igaz.
A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Daru Zoltánné, Algyő, 

Bartók B. u. 36.
Beküldési határidő: június 20.
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