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Pedagógusoknak, tanulóknak 
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4 Algyői Hírmondó

„A Tisza pedig folyni fog!”

Helyzetjelentés a strandról...

Az Algyői Hírmondó júliusi számában 
már olvashatták az érdeklődők, hogy meg
a laku lt az Algyői Fiatalok Egyesülete
(AFE), amelynek tagsága az első és legfon
tosabb feladatának a strand átalakítását, 
megszépítését tekintette.

A motiváció nagy volt, a mű elkészült 
sokunk örömére, és mindezt a napi (hétvégi) 
fürdözőlétszám tükrözi legjobban.

Az AFE-elnökség tagja, Pataki Mihály 
osztja meg a tapasztalatait az olvasóval:

» Aki mostanában járt a strandon, láthatta 
azt a változást, ami létrejött május elseje 
óta a mai nappal bezáróan. Hosszú és si
ralmas munkának lett az eredménye a 
strand, de már most úgy érezzük, hogy 
megérte a fáradozást, hiszen az AFE mindig 
szívügynek tekintette, hogy a strand mű
ködőképes legyen, és ismét fontos szerepet 
töltsön be az algyőiek (és mások) életében 
is. A legjobb úton haladunk efelé.
A terület adottságaiból illetve az időjárási 
lehetőségekből adódóan nő a szerepe és 
szeretnénk megteremteni a feltételeket a 
kulturált szórakozáshoz, sporthoz.

> Szinte „természetesnek” tűnik már ma
napság, hogy a célok elérésénél rögtön je 
lentkezik az első nagy akadály, a pénz, 
Hl. annak hiánya. Ti hogyan próbáltatok 
segíteni magatokon?

» Nagyon sok emberhez fordultunk jóhisze
műen, de hiába „céloztuk" meg a vállalkozói 
szférát, segítséget nem minden esetben 
kaptunk. Persze az AFE megérti, hogy ők 
is nagyon leterheltek, de azt hiszem, a 
strandra nagy az igény, amit bizonyít pl. 
a hétvégenkénti látogatószám. Vannak 
olyan napok, amikor 300-nál is több stran
dolni vágyó látogat ki a Tiszára, és ők lát
hatóan jól érezték magukat.
Egyesek tehát nem, mások viszont segítet
tek nekünk, ők is belátták, hogy fontos 
az, hogy Algyő elinduljon egy úton, ami 
egyfajta fejlődéshez vezet, amelynek egyik 
állomása strand. Sajnos azonban Algyőn

még mindig érezhető, hogy nincs meg az 
rendszer, amely lehetőséget ad egy szűk 
kereten belüli társadalmi munkára. Ez az 
év még a tanulópénzünk, végül is most 
tanuljuk meg azt, hogy kihez lehet fordulni, 
ki az, aki valóban bővelkedik segítőkész
ségben. Jelenleg olyan emberektől kaptunk 
támogatást, akiktől nem is várhattuk vol
na, köszönet illeti Czine Lajost és baráti 
körét, valamint Herczeg Gáspárt; azt szok
ták mondani erre, hogy ha ők nincsenek, 
akkor nincs a strand sem. Persze a többi 
ember munkáját sem felejtjük el. Az viszont 
mindenképpen bíztató, hogy elértük azt a 
szintet, hogy egyre többen keresnek meg 
bennünket, hogy érdekli őket a dolog, se
gítenének nekünk.

> Milyen téren nyilvánul ez meg?

» Bármilyen területen megemlíthető, csak az 
volt nekik a feltételük, hogy mi önállóan 
dolgozzunk, és megtartsuk az AFE függet
len jellegét, mint ahogyan eddig is ezt tet
tük. Tiszta lappal kezdtünk, próbálunk úgy 
működni, hogy ez megmaradjon.

> A  szabadstrand komolyságát mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hagy strandőr 
is van a helyszínen...

» így igaz, az önkormányzat fizeti a strandőrt, 
aki de. 10-től du. 6-ig áll rendelkezésre. 
Ezen kívül az önkormányzat még az őr 
munkájának segítése érdekében megvette 
a ladikot. A szórakozási lehetőségek kiszé
lesítésére strandröplabda-pályát tervez
tünk, amelynek felszerelését (háló, labda) 
szintén az önkormányzat vette.

> A  strandröplabda-pálya már egy újításnak 
számít az előző állapotokhoz képest Vajon 
milyen változtatásokat tapasztalhat a 
strandra kilátogató Jürdőzni vágyó?

» Megpróbáltuk kiszélesíteni a strandot, de 
azért meg kell említeni, hogy nagyon sok 
homokot elhordtak onnan régebben, így 
nagyon nehéz a rekultivációt megoldani. 
Többek között a már említett homokelhor-
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Algyői Hírmondó I

dásnak is „köszönhető”, hogy a strand el
iszaposodott, hisz évről évre egyre több 
iszapot hord ki a víz, amelyen megtelep
szenek a növények, és minél több növény 
lesz, annál több az iszap mennyisége. 
Sajnos, így a régi homokpart helyett most 
egy agyagpad van az egészen, ami évről 
évre magasodik.
Idén ezzel még nem tudtunk mélyebben 
foglalkozni, hisz célunk az volt, hogy a 
strand fürödhető legyen. Ennek érdekében 
alaposan letoltuk a felső réteget, amit pedig 
nem tudtunk elhordani, fellazítottuk, majd 
következett a homokkal való megszórás. 
Az előzőekhez képest maga a szinte csak 
az esztétikájában újult, most egy egységes, 
szép képet ad.
Egyértelmű újítás viszont a strandröplab
da-pálya, amely az elkészülte óta sikerrel 
működik, sőt bebizonyította, hogy van rá 
igény. Erre példa az, hogy bajnokságot 
szerveztünk, amelyre a várakozáson felüli 
votl a jelentkező csapatok száma, hisz 24 
csapat nevezett. Ebből a nemes versengés
ből a Portörő László—Terhes László duó 
került ki győztesen.
Bár ebben az évben már nem jut idő rá, 
de a közeljövő ha nem is újításnak, de 
mindenképpen nagy feladatának tartjuk 
egy vízitúraközpont kialakítását is, ami a 
jelenlegi állapotok egyértelmű fejlesztését 
foglalja magába, ugyanis most is létezik 
valamicske szerepünk a túrázók életében, 
de nyilvánvaló az, hogy itt még nem szabad 
megállanunk.
Nekünk a vízitúraközpont igényes kialakí
tása több okból is fontos: egyrészt azért, 
mert ha jók a körülmények, akkor viszik 
a jóhírünket, másrészt pedig azért, mert 
végül is hozzák a pénzt, amit vissza tudunk 
fordítani a strand további fejlesztésére is.

> Jövőbeli célok?

» Szeretnénk megcsinálni egy bozótirtást a 
folyó partszakaszán, egyrészt a jövő évi 
iszaplerakódás mérséklésére, másrészt a 
part hosszabbítása sem hanyagolható el. 
Ezen kívül a sátorhelyek kialakításáról sem 
szabad elfeledkeznünk. Szóval: meg sem 
állunk a teljes kiépítésig...

> És végül egy kényesebb kérdés: a vízmi
nőség Algyőnél. Mi a helyzet ezzel kap
csolatban?

» A víz minősége itt, a Tisza alsó szakaszán
3-as, 4-es vízminőségnek felel meg. Ez 
annyit jelent, hogy központilag a Tiszában 
való fürdést nem ajánlják, de szó sincs 
arról, hogy valamiféle fertőzésveszély len
ne, vagy betegséget lehet kapni. A 
szennyezés foka a Körös miatt ilyen, Sze
gedtől pedig a Maros még erőteljesebben 
szennyez.
Persze mindenkinek önmagának kell el
dönteni, hogy belemegy, avagy sem, de 
azért az igazsághoz kívánkozik még az, 
hogy a Tisza vízminősége még mindig jobb, 
mint egy feszített víztükrű medencéé, hisz 
a folyónak van egy szűrőhatása, sőt mivel 
távol esünk a Köröstől, a víz öntisztulási 
folyamata is jelentős.

Jól tudom, a strandról persze nem kizá
rólag írni kell, hanem a lehetőség szerint ki 
is kell próbálni. Ezt szem előtt tartva egyik 
hétköznap délután próbáltam véleményeket 
begyűjteni a helyszínen — felemás sikerrel: 
hisz volt olyan, aki segített, de volt olyan is, 
aki nem igazán „díjazta” eme törekvésem.

Most mindenesetre egy vélemény a sok 
közül, így látja Mariann:

„Szerintem a strand nagyon jó, itt szok
tak összegyűlni mostanság a fiatalok. Ahogy 
megcsinálták, sokkal jobb lett, és a hangulat 
is más, mert elég sokan kijárnak.

A strandröplabda-bajnokság jó ötlet volt, 
remek ez is nagyon tetszik, mert azon túl, 
hogy mozognak az emberek, jót lehet hü
lyéskedni.”

— Z. M. —
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6 Algyői Hírmondó

CANIS MINOR
(EGY PULI EMLÉKÉRE)

TAGUL A  HOLDNAK UDVARA-DOMBJA; 
VÍG CSAHOLÁSSAL CSENDÜL AZ ÉJJEL. 
BŐSZ BIKA-CSILLAG FÚJTAT. A HANGRA, 
KIS PULIM VÁGTAT HETYKE SZESZÉLLYEL.

RÚGTAT A  LÁBAD, PATTAN A CSILLÁM, 
ÉJSZEKERÉNEK RÚDJA M'EGETT.
BÜSZKE SZEMEDTŐL RETTEG A  VILLÁM 
AZ ÉJ TETEJÉN, A  NYÁRFA FELETT.
SZÉP HADAK ÚTJÁN SOK M AGYAR BAJNOK 
ÉJSZÍNŰ MÉNJÉN ARRA HALAD.
REZDÜL A  FARKAD, PRÜSZKÖL AZ ORROD, 
ÚGY KÖVETED A  NÉMA HADAT. 
CSILLAGOK EZRÉN LEBBEN A  BUNDÁD. 
CSOBBAN A Z  ŐS FEJ.NYELVED ALATT.
ÉJJELI ÓRÁN LÁT A  TE GAZDÁD.

...FÖLDI VIRÁGBÓL CSAK ENNYI M A R A D T

SZOBÁCSI ÁRPÁD

+
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt
dR. TótIi Máría

belgyógyász szakorvos, háziorvos

1 9 9 5 .  AuquszTus Ihaví reincIeIése:

+

+

01— 04-ig 
07— 11-ig 
14— 18-ig 
21—25-ig 
28— 31-ig

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig

+

Háziorvosok augusztus bari 
rendelési ideje

Augusztus l— 4-ig
dr Zaránd Rózsa 
mindkét körzetet ellátja. 

Augusztus 7— 11-ig 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

mindkét körzetet ellátja. 
Augusztus 14— 18-ig

dr. Zaránd Rózsa 
mindkét körzetet ellátja. 

Augusztus 21—25-ig
dr. Ősi Ibolya 
mindkét körzetet ellátja. 

Augusztus 28—31-ig 
8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya

mindkét körzetet ellátja. 
Minden pénteken 17 óráig Van rendelés.

8—1230 óráig:

8—1230 óráig:

13—1730 óráig:
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Bajor Vendégeink Voltak

A közös Európa megszületése ugyan 
még kissé távolinak tűnik, de napjaink
ban egyre nagyobb lehetőség nyílik más 
országok népeivel váló kapcsolatok meg
teremtésére.

Míg közvetlen szomszédaink olykor 
nem kis ellenszenvvel viseltetnek, addig 
távolabb élő nemzetek nagyobb érdeklő
dést tanúsítanak irántunk. Ez az érdek
lődés legtöbbször az üzleti élet területén 
mutatkozik meg, mint kíméletlen profi
torientált befektetés a legkisebb emberi 
érzések nélkül.

Szerencsére vannak más, nemesebb 
szándéktól vezérelt kapcsolatteremtési 
törekvések is, melyek magukban hordoz
zák a kölcsönösen előnyös, tudományos, 
kulturális és üzleti együttműködés lehe
tőségeit is.

Hiszem, hogy erre a frissen kötött 
barátságra, ami községünk és a német- 
országi Hébelsfelden között jött létre az 
utóbbi lesz a jellemző.

A júniusban Németországba látogató 
algyői 8 fős delegáció (felderítő) látoga
tását nagy meglepetésünkre 50 fős vi- 
szontlátogatás követte. Szerencsére be
fogadásukra szép számmal jelentkeztek 
helybéli családok, Ez önmagában is nagy 
lehetőséggel bír, mivel az itthoni leüle
pedett társadalmi életet égy kicsit felráz
ta és lehetőség nyílott „megismerkedni 
régi ismerősökkel”.

Nem utolsósorban említem azt a fon
tos szempontot a kapcsolatot nyélbeütők 
számára, hogy azok a családok, akik részt 
vállaltak a vendégek elhelyezésében —  né
mi anyagi áldozat ellenére is —  segítsé
gükkel igazolták a döntés helyességét.

A tervezettnél rövidebb ideig tartó lá
togatás miatt igyekeztünk minél több kö
zös programot rendezni, ami úgy tűnt 
meg is nyerte mindenki tetszését.

Hálásak voltak mindenért. Nagy ér

deklődést mutattak a jellegzetes magyar 
vonások és ízek iránt. És miután keser
ves kínok közepette megtanulták kiejteni 
a közös szándékot leghűebben kifejező 
magyar szót: „egészségedre!” egyszeriben 
leomlottak a nyelvi nehézségek okozta 
falak. Többségükben egyszerű hétközna
pi dolgos emberek, öltözetük és viselke
désük is ezt mutatta. Saját vendégeink
ben intelligens, józan életű, jó ízlésű kor
rekt családot ismerhettünk meg. Csaló
dás nélkül a németországi viszontlátás 
reményében búcsúztunk el.

Bakos József

Recept I. —  Paradicsomos cukkini saláta
Hozzávalók: 40 dkg cukkini, 20 dkg 

paradicsom, 1 sárga paprika, 2 fej lila 
hagyma, 3 kemény tojás —  A.marinád
hoz: 2 evőkanál borecet, 1 evőkanál di- 
joni mustár, só, 1 késhegyni törött bors, 
1 kiskanál kakukkfű, 2 gerezd fokhagy
ma, 6 evőkanál olívaolaj

1. A fiatal cukkiniket megmosom és 
héjastul vékonyra gyalulom. A paradi
csomot csíkokra vágom. A paprikát ki- 
csumázom és apró kockákra, a lila hagy
mát nagyon finomra vágom. Salátástál
ban összekeverem, végül hozzáteszem a 
felszeletelt kemény tojást.

2. A marinádhoz az ecetet elkeverem 
a mustárral, a fűszerekkel és a szétzúzott 
fokhagymával. Fokozatosan hozzákeve
rem az olívaolajat is.

3. A krémszerű mannádot a salátára 
öntöm és tálalásig a hűtőbe teszem. El
készítését lehetőleg úgy időzítem, hogy 
egy órát álljon a saláta. Önálló vacsorá
nak is finom, de kiváló köret mindenféle 
rostonsülthöz és grillcsirkéhez.

Jó étvágyat!

AUGUSZTUS



8 Algyői Hírmondó

A szemetelés problémája
(avagy ki, hogyan és miért szemetel, és miért fontos ez mindenki számára?)

Sajátomat Védem

A környezettudatosság vagy benne 
van az ember elméjében, vagy nincs. Aki
nek a tágabb értelemben vett lakókör
nyezete —  az utca, a lakónegyed, amely
ben napjai telnek —  nem érték, örömöt 
benne nem lel, annak teljesen mindegy, 
hogy ott jár-e épp vagy másfelé, amikor 
szemetét elhajítja, és ha az szemetesebb 
lesz, —  ha feltűnik egyáltalán neki, —  
csak egy bosszús nemtetszés-nyilvání- 
tást hallat, hogy igen, össze sem lehet 
hasonlítani Magyarországot a Nyugattal; 
nekünk sokkal piszkosabbak a városa
ink, nagy a lemaradás ebben is. Aki sze
metel, annak nem úgy szemét az, amit 
eldob, mint ahogyan azt régen volt szokás 
érteni. A szemetelőt ez a szemét már nem 
zavarja, neki nem kellemetlen, hisz 
ugyanott áll, ahol a szemét van, csak 
centiméterekkel arrébb, talán éppen más 
mocskán. Nem igénye tehát a tisztaság, 
vagy legalábbis az ok és okozat tudatá
ban nem látszik rendeződni. A megoldás
—  vagyis a nem szemetelő viselkedés —  
nem is dereng, vagy a nagyobb gondos
ságot és fáradságot igénylő választási le
hetőséget azzal a közhellyel utasítja el, 
hogy mindenki szemetel, és nem az ő 
csekély hozzájárulása miatt olyan az 
adott környék, amilyen.

Miért harcolok én mégis a tisztasá
gért, ha mindenki más látszólag így sze
ret élni? Látszólag, hisz szenvedni azért 
szenved a mocsoktól mindnyájunk. Mi
ért akarok tiszta utcát annak, akinek 
magának nem igénye? Nos, nem csak 
érte, elsősorban magamért harcolok. 
Engem zavar a fertő. Én nem érzem jól 
magamat benne, azaz mi, egy szerény 
kisebbség. Elsőként magamért kiáltok, 
és mindenkinek egyenként kell ugyanígy

tennie, mert a közös és túl általános el
határozások, vélemény-nyilvánítások és 
egyetértő fejbólintások személytelenek, 
megadják a „fogjuk meg és vigyétek” 
mentalitásának lehetőségét. Mindenki
nek fel kellene fognia, hogy személyesen 
felelős a saját környezete állapotáért. 
Miután ez megtörtént, akkor van igazán 
értelme a közös fellépésnek. Létezhet 
bármilyen központi vagy alulról építkező 
kezdeményezés, ha a nagytöbbség hoz
záállása a témához nem megfelelő, ak
kor az egész adott dolog hatásában ké
részéletű. A köz hozzáállásának megvál
toztatására pedig igen korlátozottak a 
lehetőségek. Semmiképpen sem szabad 
azonban nem élni az iskolai oktatás ke
retein belül történő tudatformálással. 
Visszatérve a környezetkultúrához: be 
kell látni, hogy én, az egyes ember le
szek az, aki a számtalan ellenpélda da
cára nem szemetelek, elsétálok a sze
métgyűjtőig, sőt figyelem berögződései
met, melyekkel tudtomon kívül eddig 
piszkítottam közös környezetünket, —  
ami mindig éppúgy enyém is, mint aho
gyan egyikünké sem közülünk, —  és 
megpróbálom átalakítani őket, vagy 
akár aktívan hatok mások értelmére a 
meggyőzés egyszerre korlátozott és ha
tártalan erejével, Ilymódon úgy harcolok 
a magam jogaiért, hogy a többi javát is 
szolgálom. Mindezt megérteni lehet ne
héz, de hogy elengedhetetlen, az biztos. 
Itt nem babra megy a játék, hanem az 
egyéni életünkre. Nem szabad, hogy a 
körülmények változtassanak bennün
ket, nekünk kell őket változtatni; s, ha 
kell, nem szabad visszariadnunk az eré
lyes fellépéstől sem saját egészséghez és 
természet adta környezethez való joga
inkat védve.
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Eszmétés

Két jelenség erősen befolyásolja éle
tünket; az egyik a harc az életben mara
dásért, a másik pedig a pszichológiai ju 
talom helyes, vagy értékrendszerünkben 
jó cselekedeteinkért. Nos, a kettő eseten
ként összeütközésbe kerül, ám a mai éle
tesélyeinket elemezve kiderül: sokszor 
szükségtelenül áldozzuk fel a második je
lenség biztos nyereségét az elsőért, pedig 
jót tenni jó, jót tenni öröm, és bizony az 
örömök a boldogság forrásai. A következ
tetés egyszerű: anyagi javak, előnyös po
zíciók, nagyobb élettér kiharcolásával 
életben maradunk, ám erre feleslegesen 
költjük képességeinket, kevesebb juthat 
a másodikból, s szenvedünk csupán. Nem 
vitatom, hogy a többségnek ma keményen 
kell harcolnia az életfeltételek megterem
téséért, csak azt szeretném, hogy lássuk 
meg azt a néhány lehetőséget, amelyekkel 
életminőségünkön javíthatunk. Boldog, 
aki képes a természet és az élet nagyságát 
átérezni és átélni. Aki a formák és moz
gások szépségében gyönyörködik. Az ilyen 
ember bátor szívvel cselekszik jól és he
lyesen, mert szereti a világot; úgy tesz 
vele, ahogyan azokkal teszünk, akiket 
szeretünk. Ezért nem szemetel.

Sokszor azért nem teszünk így saját 
világunkkal, mert túl erős külső lélektani 
hatások érnek. Ilyenkor az egész visel
kedés magán viseli a stresszét feldolgozó 
elme aktuális zavarát, s dacból vagy éle- 
tuntságból, tetszeni vagy nemtetszeni vá
gyásból, berögződésből vagy hirtelen ön
ként rombolunk, vagdalkozunk, pusztí
tani vágyunk. Szenvedésünk közepette 
könnyen vonzódunk csoportokhoz, moz
galmakhoz. Most egy olyan névtelen de 
így névtelenül értelmes mozgalomhoz 
csatlakozás lehetőségét ajánlom fel, ami 
ma még egyedülálló mifelénk. Harcolj ve
lünk azért, hogy a jövőben több esélyed 
legyen a teljes életre! (Ez olyan harc, ahol

nem emberek, hanem a tudatlanság az 
ellenség.) Ha veszni hagynánk városaink, 
mezőink, erdőink, tavaink és folyópart
jaink tisztaságát, még szennyezetlen, 
rombolatlan részeit, akkor ismét mi len
nénk szegényebbek, egymástól vennénk 
el valami fontosat esztelenül, amit ugye 
te sem akarsz?

Dudás Róbert

Recept II. —  Svájci sertésborda
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 60 dkg 

rövidkaraj, só, 2 evőkanál liszt, 3 evőka
nál olaj, 1 kávéskanál paradicsompüré, 
1 dl fehérbor, 3 dl besamelmártás, 2 to
jás, 1 dl tejföl, 10 dkg ementáli sajt, 2 
késhegyni szerecsendió, 2 dkg vaj, 2 evő
kanál zsemlemorzsa

1. A jól megmosott burgonyát héjá
ban megfőzöm, meghámozom és hagyom 
kihűlni.

2. A húst nyolc szereire vágom, meg
sózom, lisztben megforgatom, kevés zsi
radékban elősütöm és félreteszem.

3. A visszamaradt zsiradékban para
dicsompürét pirítok, majd liszttel meg
szórom, és rövid kevergetés után vízzel 
és fehérborral felengedem. A bordákat 
ebben a pecsenyelében párolom meg.

4. Amíg a hús puhul, elkészítem a sváj
ci rakott burgonyát. A besamelmártásba 
tojássárgáját, tejfölt, apró kockákra vágott 
sajtot, sót, reszelt szerecsendiót keverek, 
majd végül óvatosan hozzáadom a tojás
fehérjék felvert habját, utoljára teszem bele 
a karikákra vágott főtt burgonyát.

5. Kivajazott és zsemlemorzsával meg
hintett tűzálló tálba rakom, a tetejét meg
szórom reszelt sajttal, és pirosra sütöm.

6. A tányér egyik felére halmozom a 
burgonyát, melléhelyezem a pecsenyelé
vel meglocsolt párolt bordákat.

Jó étványat!

AUGUSZTUS



10 Algyői Hírmondó

Óüodai in formáció

• Az 1995/96. nevelési év 1995. szeptember
4-én (hétfőn) kezdődik.

• Az 1. osztályosok (volt nagycsoportosok) ta
névnyitó ünnepélye 1995. szeptember 1-jén 
(pénteken) 17 órakor a „Fehér” iskolában lesz.

• Az új óvodások szülei részére 1995. augusz
tus 29-én (kedden) 17 órakor szülői értekez
letet tartunk az óvodában.

• Csoportszülői értekezletet 1995. szeptember 
10-15. szervezünk hirdetmény szerint.

• Szeptember hónapra a napközis térítési díj 
befizetése 1995. augusztus 30-án (szerdán) 
7-17 óráig.
A napközis térítési díj befizetése minden óvo
dába felvett gyermekre vonatkozik.

Iskolai információ 

Az 1995/90. tanévkezdése
• augusztus 30. 9.00: Javítóvizsga 

(Fehér iskola)
• szeptember 1. 17.00: Évnyitó ünnepség 

(Fehér iskola)
• szeptember 4. 8.00: Első tanítási nap

Az 1994/95-ös iskolaév jutalmazottjai

1-8. osztályig kitűnő tanuló:
Kónya Barbara 8. a 
Maszlag Erika 8. a

7-4. osztályig kitűnő tanuló:
Malustyik Gábor 4. a 
Vidács Judit 4. a

Március 22. Víz Világnapja 
(az Algyői Falubáz rajzpályázatán)

alsó tagozat:
I. Süli Rita 2. oszt.
II. Fodor Tibor 3. oszt.
III. Csaba Péter 4. oszt. 

felső tagozat:
I. Kovács Adrienn 7. oszt.
II. Demjén Tímea 7. oszt.
III. Kónya Barbara 8. oszt.

Április 22. A Föld Világnapja alkalmából az IH-ban 
,Mi *  szép és mi a csúnya a környezetemben" 
rajzpályázaton:

I. díj: Demjén Tímea 7. oszt.
Oklevelet kapott: Kovács Adrienn 7. oszt.
Kónya Barbara 8. oszt.

Április 2faén a liel országos játék I. helyezettjei:
Maszlag Erika, Ábrahám Rita,
Maczák Andrea, Kónya Barbara

Gutenberg és kom pályázat 
(5-6. oszt kategóriában):

I. díj: Kiss Szabolcs 
Különdíj: Csaba Ernő

A Szép Magyar Beszéd prózamondó Verseny (Városi)
I. helyezettje: Papp Csilla 7. oszt.

Tanulmányi eredményéért dicséretet kapott:
Bús István 6. b; Répás Marianna 6. b; 

Terhes Mariann 6. a; Szűcs Adrienn 6. a; 
Fábián Zoltán 5. b; Radics Béla 4. b; Szabó 
Tamás 3. a; Süli Kitti 2. b; Szelezsán Judit
2. b; Elekes Krisztián 2. b; Jónás Beáta 2. a: 
Kutasi Levente 2. a; Szilágyi P. Réka 2. a; 
Rácz Péter 2. a; Maczák Mariann 2. a; Makra 
Brigitta 1. b; Lévai József 1. b; Németh Bet
tina 1. a: Rózsa Nikolett 1. a; Kiss István 1. 
a; Kiss Márk 1. a

Csoportmunkáért dicséretet kapott:
Zombori Melinda 7. a; Kovács Adrienn 7. 

a; Sebők Tünde 6. b; Kocsis Róbert 6. b; 
Kocsis Rita 4. b; Borza Beáta 3. b; Salamon 
Norbert 3. b; Boldizsár Tamás 3. a; Zombori 
Antal 3. a; Süli Z. Éva 3. a; Nacsa Judit 2. 
b; Savanya Ferenc 2.a

2utalomkönyUek (közösségi munkáért):
Török Edit 8. b; Ábrahám Rita 8. a; Mac

zák Andrea 8. a; Balogh Marianna 7. b; Koz
ma Kamilla 7. b; Ácsai Edit 7. b; Makán Er
zsébet 7. a; Tóth Erika 7. a; Sebők Edit 7. a; 
Miklós Julianna 7. a; Kiss Tímea 7. a; Zom
bori Melinda 7. a; Kovács Adrienn 7. a: Áb
rahám Ildikó 6. b; Mihály Helga 6. a; Csontos 
Péter 6. a; Kapronczai Melinda 5. a; Molnár 
Csilla 5. a; Kerekes Tímea 5. a: Csikós Niko
lett 5. a; Kiss Szabolcs 5. a; Csaba Ernő 5. 
a; Pál Mariann 5. a; Sebők László 5. a; Bakos 
Anikó 4. a; Boldizsár Tamás 3. a;Zombori An
tal 3. a; Süli Z. Éva 3. a; Elekes Krisztián 2. j 
b; Varga A. 2. a
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Vendégeink Voltak

Mint már a Kedves Olvasó előtt ismeretes 
az Algyői Részönkormányzat 3 tagja felesé
gestül kb. 2 hónappal ezelőtt 4 napig a ven
dége volt egy kis bajorországi településnek, 
Hebelsfeldennek.

Ottlétünkkor meghívták a vendéglátókat 
algyői viszontlátogatásra. A célszerűség azt 
diktálta, hogy a látogatás lehetőleg az An- 
na-napi programok alatt legyen.

Mindkét oldalon lázas előkészületek foly
tak. Egyrészről, hogy a busz mellyel jönnek 
lehetőleg tele legyen, részünkről pedig a 
programok véglegesítése és a fogadó csalá
dok megszervezése volt a fő cél.

Most éreztük csak igazán a nehezét az 
akkor könnyedén vállalt 30-35 főnek, amikor 
az elhelyezésükről kellett gondoskodni, ki
derült, hogy nemcsak házaspárok és csalá
dok jönnek hanem egyedülállóak is, vegye
sen, idősek és fiatalok.

Végül is a magyaros (vagy algyőies) lele
ményesség segített és nem utolsó sorban az 
algyőiek fogadókészsége.

Vendégeink 28-án, pénteken reggel 5 
órakor .ültek autóbuszba, mint azt később 
megtudtuk nem kis izgalommal. A vadonatúj 
autóbusz (amit szerintem direkt erre az al
kalomra vásároltak 50.000 DM-ért) mindent 
tud, amit e kategóriában lehet. Az izgalom 
másik oka az ismeretlentől való félelem volt, 
hisz a társaság egy része most volt először 
külföldön és mindjárt kelet felé egy volt szo
cialista országba jött.

Útjuk simának volt mondható, a nekünk 
már megszokott dolgok miatt. Budapesten 
kicsit szétnéztek és eltévedtek. Az úton két
szer leállították őket a rendőrök, egyszer 
megbüntették a sofőrt 2.000 Ft-ra, mert nem 
világított a tompított fény és mert túllépték 
a megengedett sebességet, Kecskemét után 
1 órát vártak útjavítás miatt.

Mi pedig a Faluházban a fogadó csalá
dokkal a körmünket rágtuk, hogy miért nem 
jönnek már. Az előre kalkulált és megbeszélt 
15 óra helyett 16.45-kor gördült be az au
tóbusz a Faluház elé.

A feszült várakozást az öröm váltotta fel 
abban a pillanatban, ahogy megláttuk pol

gármesterük mosolygós arcát. Mi akik már 
voltunk kint felfedeztünk egy-két ismerős ar
cot is a társaság között; Ernő bácsit a kül
földre szakadt és ott gyökeret vert tolmácsu
kat (ő most a feleségét is elhozta), a tűzoltót 
és a sofőrt, aki 4 napon keresztül hordott 
bennünket keresztül-kasul Heberlsfelden- 
ben.

A kölcsönös beszédek és üdvözlések köz
ben az előzetesen megbeszélt szempontok 
szerint megpróbáltuk elosztani a családokat, 
hogy ki hova is kerül. Az autószerelő autó
szerelőt kapott, a tűzoltó tűzoltót és így to
vább.

A két sofőr, két idősebb úr és a tolmá
csunk Tamás kint lakott a DÉMÁSZ-üdülő- 
ben, a többi családoknál.

Este 6 órakor már mindenki robogott 
haza német vendégeivel, hogy egy kis pihe
nés, ismerkedés után 7 órára a templomban 
legyen a hangversenyen. Az előadás után 
vendégek és vendéglátók 8 órakor gyülekez
tek a DÉMÁSZ-üdülőben az ismerkedési va
csorára. Az ismerkedési est nagyon jól sike
rült. Feloldódtak a nyelvi nehézségek, oldot
tabb lett a hangulat. A finom vacsora után
— melyet Borza József és Dénes István ké
szített — hajnali 3 óráig roptuk a táncot.

Rövid alvás után 7 órakor reggeli, mert 
9 órára már Ópusztaszeren szeretnénk lenni.

Utazán közben a buszon részletesen el
meséltem Algyő és környéke történetét (ár
vizek, kitelepítés, tsz-esítés, földvisszaadás, 
kőolaj stb.)

Az ópusztaszeri kirándulás csodálatos 
volt, gondolom a vendégeink is élvezték, hisz 
látták a honfoglaláskori romokat, Árpád ve
zérünk szobrát, a falumúzeumot, boltot, is
kolát, különböző tanyákat, tiszai tutajokat, 
ladikokat, jurtákat, különböző kocsikat és 
szekereket. Délben jól elfáradva tértünk be 
a Szeri Csárdába jólmegérdemelt ebédünk 
elfogyasztására. A kiadós ebéd után egy kis 
szieszta és irány vissza Szegedre.

Szegedről rövid városnézés után (Buda
pesti körút, Tisza-part) az algyői olajmezőt 
tekintettük meg, az ipartelepet, a gázüzemet, 
Tisza-híd és vissza a Gyevi kócsag hajóra.

AUGUSZTUS
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Negyed 4-től 4 óráig a hajón kávéztunk. A 
rövid pihenő után Jöttek a vendégfogadó csa
ládok és mindenkit hazavittek. Egy kis egyé
ni program után 6 órakor már az ősgyevi 
találkozóra kellett mennünk.

A vacsora előtti műsoros est mindenkinek 
nagyon tetszett (Karikó Teréz, Szabadi József 
énekelt, zongorán kísért dr. Kiss Ernő).

A vacsora után bementünk az Újszegedi 
Szabadtéri Színpadra, ahol a török, magyar, 
erdélyi, holland népitáncosokban gyönyör
ködhettünk.

A színvonalas előadás után éjszakai vá
rosnézés következett — a régi Tisza-híd, a 
kivilágított Móra-park, Múzeum, Széchenyi 
tér, Kárász utca, Városháza, Bíróság, Szín
ház, Svejk és Dankó Pista szobra után irány 
haza.

Hazaérkezésünk után ki-ki vérmérsékle
te és fáradtsága szerint vagy maradt az ős- 
gyeviek éjszakába nyúló táncmulatságán, 
vagy lement a hajóra, vagy elvonult haza.

30-án, vasárnap reggeli után pakolás, 
9-kor találkozó a Faluháznál. Kissé nehéz
kes, de annál humorosabb közös fényképe
zés után búcsúztak vendégeink és felszálltak 
a buszra, majd 10 órakor elindultak haza.

Nyugodtan mondhatom e rövid kétnapos 
közös program után szem nem maradt szá
razon búcsúzáskor, mindkét részről meg
könnyeztük az elválást.

A cserelátogatások részletes kidolgozá
sa még hátra van, az biztos Alfréd Wollinger 
polgármester és a felesége szeptemberben 
újra jön két hétre és addig mi is összeszed
hetjük javaslatainkat hogy mind tartalma
sabb és szerteágazóbb legyen e kapcsolat és 
mihamarabb a családok szintjén is működ
jön.

A fogadó családok 2-3 hét pihenő után 
újra összejönnek értékelni, megbeszélni él
ményeiket, gondjaikat. Addigra a fényképek 
is elkészülnek, talán videó is lesz.

U.i.: Fax Jött, szerencsésen megérkeztek, 
jól érezték magukat, mindent köszönnek, el 
sem képzelték, hogy ilyen nehezen fognak 
elválni Algyőtől és az algyőiektől.

Borbély János

REdŐNy, RELUXA, hARMONÍkAAjlÓk 

kÉSZÍTÉSE.

Megrendelhető: Boldizsár József, 
Algyő, Bartók Béla u. 28.

G IT A R 'S U L I!

Kezdőknek és haladóknak

Ideje: 3 hónap.

1995. szeptember 18-án, (vasárnap) 
de. 10 órakor kezdődik 
az Algyői Faluházban.

Vezető: Varga György gitártanár

í Az Előző SZÁM kERESZTREjTVÉNyÉNEk 1

\ helyes me^Fejtése: 1

i 1j ... kik az új községet alapítójáról, |
I Pallavicini Sándor őrgrófról nevezték el. |
te:!: . iftlSf
í Könyvjutalmat nyert: |
j Kovács Józsefné, Aranyhíd u. 16. j

*as as$ sast vss >xa seoi ote «r-s aw nm  xsí osn, rws xítc

Ü Megvételre keresek 1
j 100 db békéscsabai barna mázas, !
I normál cserepet. (SÜRGŐS!) \
{ Tel.: 367-255, este |

Algyői Hírmondó * A helyi önkormányzat lapja * Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vída Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 
Varga Levente. Karsal Lászlóné, Kis Mihályné. Zombori Móni. Vígh Gabriella 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült: a DÉMÁSZ Rt. Nyomdájában. 500 példányban.

AUGUSZTUS


