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10 óra: Ünnepi szentmise a római katolikus templomban 
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Szent Anna
Különös tisztelettel veszik 

körü l rég ó ta  a k a to lik u so k  
Szent Annát. O a védőszentje 
az asszonyoknak, az anyáknak, 
különösen a szülő anyáknak, de 
patrónusa mindazoknak, akik
nek munkája valahogyan ösz- 
szefügg a gazdaasszonysággal, 
de a szövőmunkásoknak, csip
keverőknek, szabóknak is ő a 
védőszentje. Ünnepe július 26- 
ra esik, a hét napjai közül pedig 
a kedd Anna napja. Szeged kör
nyékén a századforduló körül -  
Dömötör Tekla közlése szerint
-  Annát a Kedd Asszonyának is 
nevezték.

M in d en n ek  m ag y aráza ta  
Szent Anna legendájában rej
lik. A Bibliában Szent Annáról 
még szó sem esik. A negyedik 
század körül kezdték tisztelni 
A nnát, aki a családnak  véd- 
szentje lett. A legenda szerint 
Isten nem áldotta meg gyer
mekkel, és már elég idős volt, 
am iko r e lső  leán y a , M ária  
megszületett. így ő lett Jézus

nagyanyja és dajkája. A házi
asszonyoknak, az önfeláldozó 
gondozóknak  így A nna vált 
mintaképévé.

Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát, 
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat, 
a világ megváltóját.

(Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése)

A TARTALOMBÓL:

Katasztrófa 
és védelem ..............

Portré:
Németh József..........

Boldogságképző ......

Könyvek
marhafogaton..........

Rendelési időpontok.. ..12. oldal

Virágzott a Tisza ...... „11. oldal

Az Ősgyeviek találkozója elé
Az Ősgyeviek Baráti Köre vezetősége a Szent 

Anna napi búcsúhoz kötődően immáron 18. ta
lálkozójára hívja és várja nagy szeretettel tagjait!

Helyszín: Faluház, Algyő, Búvár utca 5.
Időpont: 2003. július 26.(szombat)
A találkozó programja:
9 órakor: koszorúzás az „Országzászló” tal

pazatán elhelyezett Algyő alapítása emléktáblá
nál.

A koszorút elhelyezi:
Dr. Rádi Samír, az ÖBK tiszteletbeli tagja
Dr. Rádiné Kecskeméti Ilona, az ÖBK vezető

ségi tagja.
10 órától gyülekezés a faluházban
12 órakor megnyitó: Karsai László az ÖBK 

elnöke beszámol az elmúlt év eseményeiről.
Dr. Piri József Algyő Nagyközség polgármes

tere tájékoztatást ad a résztvevőknek. „Algyő

fejlődésének távlatai a gazdasági erőforrások 
változásainak tükrében” címmel.

Szórakoztató zenei műsor
Ebéd
Ismerkedés, fotózás, beszélgetés, tánc, mulat

ság, amíg a kedvünk tartja.
Az ÖBK tagjai és tiszteletbeli tagjai személy

re szóló meghívót kapnak. Előre bejelentett csa
ládtag vagy családi vendég részvételét szívesen 
fogadjuk. A részvétel költségeit a meghívó rész
letesen tartalmazza. A költségeket befizetni ifj. 
Pálföldi Mártonnénál lehet. Cím: Algyő, Vadvi
rág utca 26. szám. Időpont egyeztetés: telefon: 
06-62-268-938, vagy mobil telefon: 06-30-656- 
1568.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség!
Karsai László 

ÖBK elnök
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Pünkösdi karnevál
Csongrád megye kistérségi tele

pülései június 15-én délelőtt karne
váli felvonuláson mutatkoztak be. 
Algyő is bemutatta történeti, kultu
rális, hagyományőrző értékeit meg
jelenítő jelképeit.

A karneváli menet élén dr. Piri 
József polgármester úr haladt földig 
érő talárban, ő t  követte Kovácsné 
Budai Éva „zászló anya”, Bern Sán
dor, a Faluvédő Egyesület elnöke 
Algyő címeres zászlójával. A képvi
selőtestületi tagok, intézményveze
tők elegáns öltözetben (egyensál és 
nyakkendő) erős bástyaként kísérték 
a hozományajándékot.

Magyaros népviseletbe öltözött 
fiatalok Algyő hozományát vitték: 
feldíszített kosárban: csuhából ké
szült szatyor, papucs, kócsag, búza
kalász, kenyér, kukorica. Nyomuk
ban a civil szervezetek képviselői 
haladtak címeres pólóikban. Az al
győi menetet a hagyományőrző népi 
együttes dalos ajkú asszonyai zár-

isten átka! Üvölt vagy morog 
kínjában-magában az ember, ha 
nyugalmas életvitelétől elmódosult 
dolog történik. Katasztrófa! Hihe
tetlen! Mordulás. Egyik sem igaz: 
semmi sem Isten átka, a katasztrófa 
pedig hihető, látható, érezhető. Va
ló!

Nem Isten átkozása a földrengés, 
az árvíz, a belvíz, a kráteres hegy 
tűzhányása. Tömören: katasztrófa 
mind! Mit lehet tenni ellene?

Előre nem sokat, talán semmit, 
de fel lehet készülni ezekre. Meg 
tudjuk tanulni az őserő okozta bor
zalmak enyhítését, kivédését, aka
dályozását.

Más veszély a terrorizmus, az 
öngyilkos, tömeghalált okozó rob
bantás. Ezek általában kivédhetetle
nek.

Nem szóltam még az országút 
kalózairól, az italdiktálta autózásról, 
a megfáradt sofőrösködésről, a fron
tális ütközésről. Ajaj !

Sok kivédhető, előre látható, 
megtapasztalt, fondorlatos dolog 
megóvásáról, megsegítéséről tanús
kodtak Algyőn negyvennyolc védő- 
őrző, bajban segítő szervezet bravú
rosan ügyes emberei a Csongrád 
Megyei Védelmi Bizottság szerve
zésében rendezett „Védelem 2003 
CSONGRÁD” -  nem titkolt -  fedő
nevű gyakorlatán június 17- 18-án.

Kétnapos volt a rendezvény. Az 
elsőn elméleti ismereteiket bizonyí
tották a résztvevők, a másodikon 
prezentálták, mit tudnak valójában. 
Az algyői szabadidő központban 
nagy volt a sürgés-forgás már kora

ták. Nagy sikert aratott a Herczeg 
József képviselő úr által készített 
ropogós sült hal, amit díszes kosa
rakból kínáltak a vendégeknek. A 
lelkes közönség nagy tapssal jutal
mazta a nemes gesztust.

Az algyőiek hozománylevele:
„Tekintetös Vár és Megye Előke

lősége!
A több mint 800 éves múlttal ren

delkező' Győ lakossága nevében alá
zattal meghajtunk Európa Kapuja 
előtt.

Hozományunk híven tükrözi az 
ősi gyevi kultúrát, a Tisza meghatá
rozó szerepét, az „Együtt a folyó
val" szemléletünket.

A Vár és Megye elé hozott porté
káink bejegyzendők a „Nagyúr” 
defterébe:

A varsa, a háló, a tapogató jelké
peként a hálókötéssel készült „ tar
tóháló”. Értéke: 10.000 akcse.

A fűzfavessző a vesszőfonás fon
tos kelléke még ma is Algyőn. Ezért

délelőtt. Nekem, mint idegennek ez 
nem volt más, mint nyüzsgés. Itt 
villanyt szereltek, amott főzéshez 
készültek, másutt kábelt húztak a 
fűben. Közben autók jöttek speciá
lis „szerszámokkal” felvértezve. 
Köztük feszített az 1959-ben gyár
tott Csepel tűzoltó autó, ami az ön- 
kormányzat tulajdona. A kocsinak 
nem kellett szégyenkeznie öreg kora 
miatt, mert mellette állt egy másik 
veterán az 1962-es UAZ.

A közönségnek az igazi látvá
nyosság a Kócsag vízibázisnál kez
dődött, majd bent a repülőtéren 
folytatódott. Kérem, jöjjenek velem 
a történésekben!

Tiszába loccsant egy kétéltű 
lánctalpas, hogy meghazudtolva 
roppant súlyát a monstrum ficánkol
jon a vízen, mint a sikló.

Elloptak egy motorcsónakot a 
rossz emberek. Hatalmas Yahamák 
üldözték a vízen, közben keményen 
lövöldöztek a rablók, no meg üldö
zői, a vízivadászok. A tolvajok egyi
ke vízbe esett, súlyosan megsérült. 
Őt kimentették, orvosoknak adták, 
partra hozták, karjában infúzióval. 
A másik rosszéletű robbanóanyagot 
dobott a vízbe, amit könnyűbúvárok 
hoztak elő a mélyből. A bekerített 
kalóz kezén bilincs kattant.

Tisztított Tisza-vizet kínáltak a 
katonák. Egy okos kanadai szerke
zet két mikron (!) furatú csőrend
szeren át produkálta az ivóvizet. Jól 
jöhetnek az ilyen berendezések a 
katasztrófánál.

Pénzszállító kocsit raboltak. A 
tetteseket tűzpárbajban fogták el a

szerepel hozománytárgyaink között 
egy köteg fűzfavessző. Értéke: 5.000 
akcse.

A fűzfavesszőből készült gyevi 
kosár, értéke 10.000 akcse.

Az ártereken, mocsaras helyeken 
termő nád hasznos építőanyag volt 
elődeink életében. A nádtetős házak 
e tájék jellegzetes építkezési alkal
mazásai. Egy maréknyi jelképezi a 
nádhoz kapcsolódó kultúránkat.

Hozományaink között szerepel 
még a növénytermesztés két kiemel
kedő képviselője: a búza és a kuko
rica. Ez utóbbi héjából, a csuhéból 
nem kevés használati tárgyat készí
tett a leleményes gyevi ember. Ezek
ből tartalmaz néhányat hozomány
csomagunk.

A legtovább élő ősi mesterség, a 
halászat jelképeként a tiszai hal 
számtalan ivadékából a keszeget 
sütve nyújtják át képviselőink."

hangár előtt a kommandósok. Fron
tálisan ütközött egy Opel egy kis te
herautóval. Ez utóbbi hordókban 
veszélyes anyagot szállított. A sé
rülteket a tűzoltók hidraulikus vágó
val szabadították ki a roncsból. Az 
egyik súlyos sérültet mentőhelikop
ter szállította el. A veszélyes anya
got tartalmazó hordókat speciális 
védőruhás szakértők ártalmatlaní
tották.

Láthattunk tábori kórházat is. 
Gondolják el, mi minden kell egy 
műtéthez! Mindez adott egy ilyen 
szükségkórházban. Ebben súlyos tö
rést, sérült belső szerveket, akár 
agyműtétet is elvégezhetnek az or
vosok!

Csempészek reszkessetek! Min
dent kimutat és megmutat a rönt
genautó monitorja. Beföllegzett a 
határsértőknek még éjszaka is. Az a 
távcső, amit volt szerencsém kipró
bálni, töksötétben is „ellát” másfél 
kilométerre. Ara csupán 7 millió fo
rint.

Tűzre lobbant az autó. A hatal
mas lángokat a tűzoltók sebtében 
lokalizálták. A tüzet elfújó turbina 
hangja mennydörgőn félelmetes, 
hatása óriási.

*

Remélem, sikerült érzékeltetni, 
mire képes a jól felkészített, jól fel
készült védelmi ember. A fentiekből 
kitűnt talán az is, hogy mennyire 
fontos a védelmi rendszer precíz 
összehangoltsága. Ne essen pánikba 
senki, hiszen biztosított a védő -  
mentő -  segítő háttér.

Ács S. Sándor

: : Az élők , 
kötelessége 

az emlékezés
[ Kiss. B á lin t; ■». 1°18 ■ 

M icziz A nna -  Kiss M i
hály. A második világhá
borúban hadműveleti terü
leten, vagy s /o v je t had i
fogságban halt meg. Neve 
a hősi halottak emléktáblá- 

| ján szerepel.

Kiss Im ro; ?, 1^1 J , Fa- 
| ragó Rozália. A m ásodik 
, világháborúban hadműve

leti területen, vagy szovjet 
hadifogságban halt meg. 
Neve a hősi halottük em
léktábláján szerepel.

K is Is tv án  földm űves, 
honvéd; Algyő, 1910. de
cember 25. Tari Rozália -  
Kis István; fe l.: K orm á
nyos Veronika (1934.); Jh.: 
Algyő, Tanya 58. Tartalé
kosként 1944. szeptember 1 
első napjaiban mozgósítot
ták és 8-án ismeretlen ala
kulatba vonult be szolgá- ' 
latra. A magyarors/ági har
cokban, vagy szovjet hadi
fogságban halt meg. 1954- 
ben holttá nyilvánították és 

. a Szegedi Járásbíróság be- j 
v o n u lása  a lap ján  1944. ! 
szeptem ber 30-i időpont- > 
bán határozta meg elhuny- I 
tát. Neve a hősi halottak 
em lék táb lá ján  sze rep e l, j 
(Algyő HA. 26-1955. w . és j 
Szegedi Járásbíróság Pk. 
244551954-4.sz.)

Következnek: !
Kiss L órán t 
Kiss M ihály 1
Kiss Mihály

O UM) N>w > '<r VW ■ ■ ■

Katasztrófa es vedelem

Ne essünk pánikba!
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A Gyeviép Kht új igazgatója: Németh József

A munka diktál, a feladat új
Váltott Németh József, és a kommunális 

szolgáltatásban eltöltött tizenhét év után 
megpályázta és elnyerte az Algyői Telepü
lésüzemeltetési és -fejlesztési Kht. (Gye
viép Kht.) igazgatói megbízatását. A  nagy
község szolgáltató cégének új vezetőjével 
algyői terveiről beszélgettünk.

-  Szegeden született, Hódmezővásárhe
lyen él, s  most mégis a  két nagyváros kö
zött, a Tiszához bújó nagyközségben vállalt 
vezetői feladatot. Miért?

-  Váltani kell. Erről szól az élet. Szeged
ről a középiskola után, a főiskola miatt ke
rü ltem  el. D olgozn i szü lő v áro so m b an  
kezdtem, de a lakásproblémámat Hódme
zővásárhelyen ham arabb és jobban  meg 
tudtam oldani, ezért oda költöztem. Most a 
két nagyváros között, félúton megálltam, 
és a korábbiaktól eltérő, összetettebb fel
adatot vállaltam , mikor m egpályáztam  a 
Gyeviép Kht. igazgatását.

-  M itől izgalmas egy nagyközség üze
meltetésével foglalkozó szolgáltató cégnél 
dolgozni?

-  Műszaki vezetőként dolgoztam öt évig 
a Csongrád Megyei Temetkezési Vállalat
nál, tizenhét évet töltöttem el a kommuná
lis szolgáltatás területén. Legutóbbi mun
kahelyemen, a Csongrád Megyei Telepü
léstisztasági Kft. főmérnökeként elsősor
ban a hulladékszállítással és -kezeléssel 
foglalkoztam. Korábbi feladataimnál ösz- 
szetettebb a településüzem eltetés és fej
lesztés, ami a Gyeviép Kht. fő profilja. Az 
ezzel járó kihívás izgatott, ezért nyújtottam 
be elképzeléseimet az igazgatói feladatok 
ellátására kiírt pályázat olvasása után.

-  Korábban ismerte Algyőt?
-  A megyei településtisztasági kft. egyik 

vezetőjeként hozzám tartozott -  többek kö
zött -  az algyői hulladék szállítás, a hulla
dékudvar kezelése, egy jó  ideig az itteni 
utak síkosságmentesítése is. Algyő önálló
sulása után a munkám miatt rendszeresen 
megfordultam a községben, találkoztam az 
itteni emberekkel, a kft. munkájának érté
kelésekor, a hulladékszállítás díjának meg
állapításakor a cég egyik vezetőjeként részt 
vettem az önkormányzati testület több ülé
sén is. így aztán nem most kezdek ismer
kedni Algyővel.

-  Vendégként, munkahelyként milyennek 
látta Algyőt?

-  Rendezett, fejlődő községnek. Ism e
rem  a C songrád  m egyei te lep ü lések e t, 
ezért számomra egyértelmű, hogy Algyő 
nem a lepusztult falvak népes táborába, ha
nem a dinamikusan fejlődő települések él
bolyába tartozik. Egy ilyen községben le

het és érdemes tenni valamit, jó  hozzájá
rulni ahhoz, hogy ez a település még szebb 
és jobb lakóhely legyen.

-  Megfogalmazása arra utal, mintha va
laha sportolt, versenyzett volna.

-  Diákkoromban aktív sportoló voltam: 
középiskolásként kajakoztam, vízilabdáz
tam, főiskolásként kosaraztam . Öregfiú 
szinten Vásárhelyen ma is sportolok. A vi
zet, a Tiszát nagyon szeretem.

-  Inform ációi és benyom ásai alapján  
milyen elképzelésekkel vág neki a Gyeviép 
Kht. igazgatásának?

-  Az ide látogató rögtön lássa, az itt élő 
meg folyamatosan tapasztalja: ezt a közsé
get rendben tartják, ennek a falunak van 
gazdája. Ez a Gyeviép Kht. elsődleges cél
ja  és feladata. Ezen túl az előttem álló négy 
esztendőben -  kicsit kapcsolódva korábbi 
munkámhoz és táplálkozva tapasztalataim
ból -  szeretnék előre lépni a szelektív hul
ladékgyűjtésben. Elképzeléseim ben köz
ponti szerepet játszik  a Tisza: szerintem 
jobban ki lehetne használni ezt az értéket, 
ezért jó  lenne k ialak ítan i egy norm ális 
strandot, melynek üzemeltetését a Gyeviép 
Kht.-nak, a község közhasznú társaságának 
kellene végeznie. Ez különösen célszerű
nek látszik, ha elkészül a termálvizes für
dő. E két vízi létesítmény Algyő idegenfor
galmi vonzerejét növelné, de azt is kifejez
né, hogy ez a község gondot fo rd ít az 
egészséges életmód, a sport föltételeinek 
megteremtésére. A Gyeviép Kht. üzemelte
ti -  többek között -  a sportközpont létesít
ményeit, s ennek alapján úgy látom e társa
ságnak nagyobb szerepet kellene vállalnia 
a közintézmények fönntartásában. Az ön- 
k orm ányzat in tézm én y ein ek  szám a és 
nagysága örvendetesen növekedik, ami föl
veti annak lehetőségét, hogy egy központi 
karbantartó részleget működtessünk (pél
dául villanyszerelő, festő, asztalos, vízve
zeték-szerelő bevonásával), ahol a szak
munkások tudását jobban ki lehetne hasz
nálni, m int m ost, m ikor az egyik in téz
ményben ilyen, a másikban amolyan tudá
sú ember a karbantartással megbízott sze
mély, aki az egyik hiba elhárításához ért, 
de egy másik probléma megoldásában már 
nem számít szakembernek, így most még 
előfordul, hogy például a vízvezeték-szere
lő szakmunkásnak éppen füvet kell nyírnia 
és padot javítania, azaz szaktudását mun
kaidejének csak egy töredékében haszno
síthatja. Ha létezne ez a szakmunkásokból 
álló karbantartó csoport, akkor a Gyeviép 
Kht. az önkormányzat beruházásaiból adó
dó feladatokból is jobban részt tudna vál

lalni. De nőne a cégen belüli munka presz
tízse is, hiszen jelenleg elsősorban segéd
munkára kell mozgósítani munkatársain
kat.

-  A cég foglalkoztatottainak száma, fe l
szereltsége hogyan változik?

-  Jelenleg közel harminc személy dolgo
zik itt, a létszám az évszaktól, a feladattól 
függ, hiszen télen kevesebb munkáskézre 
van szükség, mint tavasztól őszig, amikor a 
hozzánk rendelt intézmények fenntartásá
tól, a közlekedési táblák kihelyezésén át, a 
parkgondozásig terjed a feladatkörünk. A 
gépparkunk és kéziszerszám-készletünk je 
lenlegi munkánkhoz elfogadható, ugyanak
kor egy új és gazdaságosabban üzemeltet
hető, hosszúplatós kisteherautó vásárlására 
lenne szükség.

-  Korábban korlátolt felelősségű társa
ság (kft.), most közhasznú társaság (kht.) 
vezetője. Milyen különbséget je len t ez a 
munkájában?

-  A feladatban és nem a társasági formá
ban érzem a különbséget. A kht. esetében 
is a tulajdonos, azaz itt az önkormányzat 
határozza meg, hogy a tevékenységünkből 
származó nyereséget mire fordíthatjuk.

-  Június 1-je óta dolgozik Algyőn. M i
lyenek az azóta gyűjtött benyomásai?

-  A munkatársaim elfogadtak, a cégen 
belüli hangulat jó . A község lakosságát 
még kevéssé ismerem, de a különböző ren
dezvényeken részt veszek, s remélem, ha
marosan sok személyes ismerőst is szer
zek. Ha lehetőségem  lesz rá, akkor itt, 
Algyőn fogok élni, letelepszem a község
ben. Algyőn van perspektíva.

P. I.

Teniszezni vágyók figyelem!

Az algyői Sportközpont területén te
nisz és lábteniszpálya áll rendelkezésre 

e sport hódolói részére.

Pályabérlet díja 400F</órâ >ár

Érdeklődni, bejelentkezni lehet a 
62<267-133,06-20-456-69-76, 

06-30-363-90-22 telefonszámokon. 
Jöjjön és hozza családját, barátait!

Tisztelettel várja 
az üzemeltető GYEVIÉP Kht.
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Boldogsagkepzo 2003„Ism erd meg Ö nm agad és 
megismered az egész világot ” 

(Delphi-i jósda fölirata)

Az Algyői N őegylet tagjai
nak csodálatos két napban volt 
részük a gondosan megszerve
zett és előkészített tanfolyamon 
a helyi szabadidőközpontban.

2003. jún ius 7-én  reggel 8 
órakor Kenéz Tünde, aki tanár, 
pszichológus, Feng Shui-sza- 
kértő , a N atura  H olisztikum  
m agánegyetem  tanára, tartott 
előadást. A Tér személyiségfej
lesztő hatása címmel írta diplo
mamunkáját, mert vallja, hogy 
az embert a környezetéből nem 
lehet kiszakítani.

A téma a boldogság, valójá
ban annak felfedezése, hogy 
m ikén t is é lh e tjü k  m eg. M i 
szükséges, ahhoz, hogy jó l tud
junk bánni az érzéseinkkel, fel
ism erjük , m ikor és m ire va
gyunk képesek. Ehhez fontos 
önmagunk megismerése.

M iért ver ki a veríték bizo
nyos helyzetekben? M iért te
szünk ilyen vagy olyan hatást 
embertársainkra? Miért nem tu
dunk érzelm ileg  „feldúsult ” 
helyzetekben józanul gondol
kodni? M iért szere tn ek  ben
nünket egyesek, m ások pedig 
igyekeznek elkerülni? Az ok- 
kereső gondolkodásra egyedül 
az ember képes az élővilágban, 
éppen ezért a saját viselkedésé
vel és belső történéseivel össze
függő  ok o k a t is  sze re tn é n k  
megismerni. Ennek a szándék
nak kiemelt területe, célpontja 
az em beri kap cso la to k , sze
m élyközi viszonyok. Hányán 
szenvedünk szeretethiányban, 
vagy a szeretet tárgyának hiá
nyában, a magányosság és a túl 
kevés em beri kapcsolat miatt 
vagy éppen a túl sok felületes 
kapcsolat következtében! Há
nyán vagyunk „nem ecsekek”, 
vagy a h a lm o zo tt m unka és 
közéleti sikereket m agánéleti 
kudarcokkal párosító emberek? 
M it teszünk rosszu l, mi az a 
bennünk rejlő ok, ami szenve
déseinkhez, kudarcainkhoz ve
zet? És ha sikerült megismerni 
az okokat, m ily en  irányban  
próbáljuk változtatni, mintegy 
m eg jav ítan i ö n m ag u n k a t -  
a zért, hogy k a p c so la ta in k a t 
megjavítsuk.

A fenti mondatokból az de
rü lt ki, hogy m in d en k in ek

szüksége van önism eretre, és 
mindenkiben ott munkálkodik 
az önismeret-fejlesztés vágya. 
Más kérdés, hogy sokan nem 
ismerik fel ennek szükségessé
gét, vagy elfojtják ezt a vágyat. 
Nagy szükségünk van erre min- 
dannyiónknak, hiszen személy
közi kapcsolatainkban, társas 
szerepeinkben (például szülő, 
házastárs, barát, testvér, szom
széd, hobbitársak), kapcsolata
ink fenntartásához, vagy kiépí
téséhez  saját m agunkat kell 
eszközként használnunk.

A két napos boldogságkép
zőn számos kérdésre kaptunk 
választ, mely útravalóként szol
gál saját életünkben. A női és a 
férfi szerepek tisztázására is sor 
került. Megismerkedhettünk a 
nőies nő, a férfias nő, a férfias 
férfi és a nőies férfi ismérvei
vel. A férfiak csőlátásáról szóló 
ism eretekkel és a nő spirális 
gondolkodására jellemző tulaj
donságokkal. Egyet azonban 
biztosan leszögezhetünk. „Má
sik Nem szerepében senki nem  
lehet Tökéletes" Ez a Boldog
ság kulcsa „A Nőiesség lényege 
a szeretet". De ezt a férfitól ki
nyilatkoztatni ne várjuk. A férfi 
nem szereti ezt hangoztatni. A 
feltett kérdésre (Szeretsz?), ha 
a nő a szeretetről akar hallani, 
gyakran ez a válasz: „Hát nem 
volnék veled. ” A férfi, ha egy
szer megszerette a nőt, azt töb
bé nem  szereti hangozta tn i. 
Fontos számára a család, a biz
tonsága, a döntések meghozata
la, a férfi számára a béke és a 
nyugalom jelenti a biztos hátte
ret. Ennek megteremtője pedig 
a NŐ. Nőként a békét és a nyu
galmat tudjuk sugározni.

Létünket, életünket nagyban 
befolyásolja az információ. Az 
információ ural mindent, annak 
kicserélésével tudunk meg min
dent. Az in form áció tartalom  
nagyon fontos, hatalma van az 
életünkben.

Miért pont velem történt ez 
meg, miért éppen most? Gyak
ran tesszük fel a kérdést. A há
rom kulcskérdés: Boldog va- 
gyok-e? Békében vagyok-e a vi
lággal? Elégedett vagyok-e?

A boldogság egyik alappillé
re az empátia. Megengedem-e, 
hogy a dolgok olyanok legye

nek, amilyenek. M ilyenek az 
én elvárásaim? Senki más nem 
tud alkalm azkodni, csak  én, 
amiket átélünk.

Nem csak építő, de lehúzó 
energiák is körülvesznek min
ket. Velünk van a félelem, mely 
negatív energia, és sokszor sa
já t magunk hozzuk létre. Gyak
ran okoz gondot az ismeretlen
től való félelem, mely előfor
dul, hogy saját magunk szüle
ménye. Addig félünk valamitől, 
mígnem be is következik. Kö
rü lö ttünk  m inden energia és 
ezek az energiák befolyásolják 
életünket, léteznek körülöttünk 
pozitív és negatív energiák.

A színek is ilyen energiával 
bírnak, tudnunk kell, hogy mi
lyen szín mögött milyen érzé
sek húzódnak meg, illetve mit 
sugároznak.

A SÁRGA szín boldogság
h o rm o n o k at te rm el. A N A 
R A N C SSÁ R G A  en e rg izá l, 
megemeli a test hőmérsékletét, 
a Napnak a színe. A FEHÉR a 
megnyugvást idézi elő, minden 
szín benne van. A PIROS szín
nel óvatosan kell bánni, meg
emeli a vérnyomást, tudat alatt 
a piros szín gerjeszt, nem aján
latos állást keresni piros ruhá
ban. A KÉK szín, hűsít, hideg 
érzetet kelt, a kékre festett szo
bában még a hőm érséklet is 
alacsonyabb néhány fokkal. A 
ZÖLD a gyógyítás, a nyugalom 
színe. A SZÜRKE a kezdődő 
depressziónak a jele. A FEKE
TE a teljes befelé fordulást tük
rözi. A LILA misztikus szín, a 
világ értelmén való töprengők 
szeretik, olyanok, akik szeret
nek nagy dolgokat tenni, a vilá
got szebbnek, jobbnak akarják. 
A RÓZSASZÍN az embernek a 
szeretetre való képességét, a 
n ő ie sség e t fe jle sz ti. A BA- 
RACKVIRÁG szín is ide tarto
zik. A BARNA az otthon nyu
galmával függ össze. Ha valaki 
nagyon egyszínűvé válik, arra 
oda kell figyelni.

A két nap alatt nagyon sok 
információhoz jutottunk. Meg
ism erhettük : a nőkről szóló  
függetlenségi nyilatkozat, me
lyet Amerikában hoztak létre 
1848-ban , ma m ár, tud juk , 
hogy minden nő számára ká
rosnak mondható:

1. Mindent megcsinálunk, és 
mindent megszerzünk nőként.

2. Vannak tartalékaink.
3. A lé lek  elvesz tése  árán 

kaphat meg mindent egy nő!
4. A férfi és a nő egyforma.
5. Minden lehetőséget ki kell 

használni a nőknek.
6. Az önállóság mítosza!
7. A férfiak és a nők egyfor

mán élvezik a szexet.
8. A nőknek tetszenek a női

es férfiak.
9. A nőiesség = gyengeség.
A függetlenedés iránti nyilat

kozatot azért tartom fontosnak 
ism erni, m ert ezek a pontok 
azok, melyek nem egyeztethe
tők össze a nőiességgel.

A tanfolyam on m egism er
kedhettünk a csodálatos egyé
niséggel, Varga Istvánné Beá
val, aki a mauri masszázsról, a 
lélekölelés technikájáról tartott 
rövid előadást, és indián táncot 
tanított nekünk. Mindannyiónk 
számára felejthetetlen élmény 
volt.

A Boldogság: azt a béke-ér
zést takarja, hogy otthon va
gyok  önm agam ban . M ikor 
megélem a saját boldogságo
mat, teljességemet, az én egy
ségemet. Az a fontos, hogy a + 
(pozitív) és a -  (negatív) érzé
sek  eg y en sú ly b a  leg y en ek , 
mert csak így teremthető meg a 
harmónia, mely az egészséges 
lélek működését tükrözi.

Sok élménnyel és tapaszta
lattal tértünk haza a kétnapos 
programról. Igyekszünk az ott 
hallottakat magunkévá tenni és 
a kapcsolatainkat sikeresebbé 
formálni. Kenéz Tünde szavai
val: „Soha ne engedd, hogy va
laki ne legyen boldogabb a ve
led való találkozás után, mint 
előtte.”

A tanfolyam végén emlékla
pot kaptak a résztvevők Morisz 
M eterlink  idézetével, am i a 
B o ldogság  K ék m adaráró l 
szólt:

„A kék madarat nem kell tá
voli országokban keresni.

A kék madár mindig velünk 
van, ha szeretjük egymást,

és örülünk az élet legkisebb 
ajándékainak is.

De mindig elrepül, ha bánt
juk  egymást, ha irigykedve

figyeljük a mások örömét.
M ert a kék m adár maga a 

boldogság és kalitkája az
emberi Szív... ’’

Kovács né Budai Éva
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Könyvek -  marhafogaton
KÖNYVTÁROSNAP KÖNYVTÁROSOKNAK

Jó algyőinek lenni, de június 
h u szo n h a to d ik án  kü lönösen  
kellem es volt. M agyarázom a 
miértet.

„Hűha! Ha nekünk ilyen len
ne. .. Sose lesz nálunk még ha
sonló sem ... Most még jobban 
irigyellek  bennő töket... E le
gáns, minden nagyon ízléses... 
Levegős, szellős, tágas... Meg
érdemelnék a Könyvtárpártoló 
Önkormányzat c ím et...” Ezek 
az id éze tek  hűen tük rözik  a 
könyvtárba belépő könyvtáros
okból kibuggyanó őszinte érzé
seket, véleményeket. Hasonló
kat hallottam a szabadidőköz
pontról és a faluházról is: „Nem 
tudom, melyik külföldi kong
resszusi terembe toppantam...” 
Csongrád megye 30 könyvtárá
nak 130 munkatársa harminc
egyedszer találkozott könyvtá
ros napon. Az idei rendezvény
nek Algyő adott otthont.

A h á z ig a z d ák , az a lgyői 
könyvtárosok a tájházban fo
gadták vendégeiket kemencé
ben sült túrós és krum plisle
pénnyel, csőregével. M énesi 
Lajosné könyvtárvezető üdvöz
lőjében jelezte -  többek között 
- :  a kem encem ester Herczeg  
Józse f önkormányzati képvise
lő (halkan megjegyeztem: ezút
tal nem képviselőfánkot sütött, 
inkább képviselőlepényt!) A re
m ek csem ege annyira ízlett, 
hogy gyű jtögették  annak re
ceptjét, amit a Nyugdíjas Klub 
mesterszakácsnői, a rendezvé
nyek szíves segítői jószándék
kal adták át a kérőknek. A ke
mence is a csodálkozás, az elis
merés fókuszába került. „Épít
tetünk mi is!” -  m ondták so
kan.

A Somogyi könyvtár igazga
tóhelyettese, Rátkai Erzsébet 
így szólt: „Olyan helyeken tart
juk  ezeket a találkozókat, ahol 
a legszembetűnőbb a változás, 
a fejlődés. Ö nöknél egyértel
műen az. Kitűnő alkalom a kol
légáknak a tapasztalatszerzés
re, eszmecserére. Senki sem te
kinti kirándulásnak az összejö
veteleket, hanem ismeretszer
zésnek, tu d á sb ő v ítésn ek  v e 
szik.”

A faluházban tartották a ta
lálkozó tartalmi részét: Szőke- 
falvi-N agy Erzsébet, a Somo- 
gyi-könyvtár igazgatója vállalta 
a házigazda szerepét. Előbb 
M olnárné Vida Zsuzsanna  al
polgármester asszony mondott 
köszöntőt. Szólt a nagyközség
ről, az itteni munkáról, felada
tokról. Ménesi Lajosné Jusztika 
az algyői könyvtár munkájáról 
értekezett és mondandóját dia
képekkel illusztrálta.

N agyszerűen tartalm as e l
m é lk ed ések e t h a llh a ttu n k  a 
S zeged i T udom ányegyetem  
Angol -  Amerikai Intézetének, 
valamint az Osztrák Irodalom 
és Kultúra tanszékének előadó
jától. Mindketten szakterületük 
kortárs irodalmáról tájékoztat
tak. Bocsor Pétertől megtudtuk 
hogyan értendő az angol iroda
lom. Ez nem más, mint az an
gol nyelvterületen született mű
vek összessége. Tehát a skót, az 
ír, a dél-afrikai regények, poé
tikák tartoznak ide. Jellemző: 
angol irodalmat alkot az a kínai 
író n ő , aki A m erik áb an  él.

Bombitz Attila kiemelte: fontos 
tudni, m iért titulál úgy, hogy 
ném et nyelvű o sz trák  próza 
vagy líra. Van ugyanis szlovén 
nyelvű osztrák irodalom is. E 
két előadás m integy aján lás 
volt, hogy m it o lvassanak  a 
könyvtárosok, illetve hogy mi 
mindent ajánlhatnak olvasmá
nyul.

A szabadidőközpontban el
fogyasztott ebéd után, délutáni 
programként a könyvtárban fél
körben ültek a köszöntöttek, 
vagyis a volt algyői könyvtá
rosok. Kiderült: az első könyv
tárat 1893-ban hívták létre Al
győi Első Olvasó Népkör né
ven. Az első algyői könyvtáros 
Pataki G ábor  volt 1951-ben, 
amikor ő még Baross-gim na- 
zista volt. Ez tehát a mai téka 
alapításának éve. Kezdődött a 
bezárt Piri-féle bolthelyiségben 
(a fiú, dr. Piri Jó zse f ma pol
gárm ester). K edves em léket 
idézett elő Pataki Gábor. Mind
össze 100 könyvvel „gazdál
kodhatott”. Sorban álltak az ol
vasók, várva a visszahozott ol
vasnivalóra. Am ikor M akóról 
elöljáró tolakodott -  ellenőriz
ni, sorba állították őt is, és ek
kor a jövevény feltárta kilétét. 
L á tta  a szo ru lt h e ly ze te t és 
ígért A lgyőnek 120 könyvet. 
Felajánlását tett követte, de tá
madt gond is: a tanács nem tu
dott fogatot adni -  beszállítan
dó az ajándékot a vasú tállo 
m ásról, m ert beteg volt a ló. 
Erre Pataki könyvtáros az apjá
tól kölcsönzött m arhafogattal

szállította a kerékakasztó dago
nyában méltó helyűkre a köte
teket. Valódi hős volt. S hogy 
kik követték? Algyő könyvtáro
sa Unyi Istvánné Török Erzsé
bet, Váradi Józsefné, Várhelyi 
F lóriánné Czirok M agdolna, 
Bori Zoltánné M iklós Katalin, 
Szőke  D ezső n é  S zen té  Éva, 
Barsi Gézáné Piri Márta, Ma
gyar Istvánné Berta Rozália, 
Szerdahelyi Péterné H ermán  
Eszter, M olnám é Vida Zsuzsan
na, Kiss Mihályné (aki jelenleg 
is könyvtárosként dolgozik), 
továbbá Hegyi Balázsné, Süli 
Istvánné, Bakos Józsefné. Az 
algyői könyvtárat először egy 
faláda jelen tette , majd olajos 
padozatú lyukakban fejlődött 
tovább, egészen a jelenlegi ál
lapotáig: a levegős, szellős, tá
gas, 14 ezer kötetes mai könyv
tárig.

Jó volt algyőinek lenni, jó  
volt a vendégeknek! Százhar
m incán vitték A lgyő jó  hírét 
megyeszerte tova.

Ács S. Sándor
*

Köszönet
Itt szeretnénk megköszönni a 

31. könyvtárosnap lebonyolítá
sában nyújtott segítségét Boldi
z sá r  Is tvá n n én a k , H erczeg  
Józsefnének, Herczeg Lajosné- 
nak, Maszlag Józsejhénak, Süli 
Istvánnénak, Süli Jánosnénak, 
P ál S á n d o rn én a k , P odonyi 
Mátyásnénak, Herczeg József
nek, az Algyői Faluház és Sza
badidőközpont valamennyi dol
gozójának, Kovács Miklósnak.

Könyvtárosok

A
Uj szolgáltatás 
a teleházban

Minden héten kedden 14-17 
óra között ingyenes internetes 
á llásk ereső  szo lg á lta tás  a 
könyv tárban  m űködő te le 
házban. Ha Ön munkanélküli, 
akkor ezen időszakban ingyen 
veheti igénybe a teleház interne
tes szolgáltatását állás keresés
hez. M unkatársunk, Grestyák 
Melinda  készséggel áll az ér
deklődők rendelkezésére.

„Algyő, hol vagy?”
Az ünnepi könyvhéten jelent meg Horváth De

zső: Dani Jani -  Algyő, hol vagy? című könyve.
A címadó novella a könyv első felében szere

pel. A középső részben (30 írásban) algyői em
berekről ír, algyői emberekkel beszélget a szer
ző. (A szövegek feltevésem szerint a ’90-es évek 
elején íródtak.) A műszaki boltossal, Kerezsi 
Sándorral, Parónai Jánossal, a hajdani téesz-el- 
nökkel, Molnár Mihállyal, az iskola volt igazga
tójával, Lantos Tiborral, a patikussal, M olnámé 
Vida Zsuzsával, mint az Algyői Hírmondó szer
kesztőjével, György Antallal, a „kenderdoktor

ral”, Süli-Zakar Sándorral, a borbéllyal, Borbély 
Jánossal, Gercsó Antallal, a révésszel, Kovács 
Antallal, a matematikatanárral, a „gitáros pap
pal”, Balogh Józseffel, Major Józseffel, az állat
orvossal, Köntös cukrásszal...

Megtudjuk, hogy mi a vitézkocsma, a baget, a 
flória, a füstölt flória. S hogy Önök is -  kedves 
algyőiek -  megtudják, terveink szerint ősszel 
meghívjuk a szerzőt egy beszélgetésre.

A könyv addig is kikölcsönözhető a könyvtár
ból.

M .L .
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Anyakönyvi hírek / r á b a g á z  b t .  váiiai

Házasságot kötött: Bús Gabri
ella  és Nagy Z o ltán  Ferenc 
(06.07.); Retkovszki M ónika  és 
Deák Zoltán Imre (06.21.).

Született: Tóth-K ása Bence 
(05. 04.), anya: Herczeg Nóra, apa: 
Tóth-Kása Richárd. Karai János 
Bence (05. 03.), anya: Ludányi Er
zsébet, apa: Karai János. Bacsa 
Vivien (05. 26.), anya: Bacsa Már
ta, apa: Belovai Zsolt. Földi Anna 
(05. 22.), anya: Óvári Judit, apa: 
Földi Zoltán. Bíbor Boglárka (06. 
06.), anya: Lajkó Zsuzsanna, apa: 
Bíbor Miklós.

Elhunyt: Lele Józsefiié (Kovács 
Katalin Rozália) (05.24.), Paronai 
János  (05.30.), Koleszár János 
László (06.05.), Sári Béláné (Wol- 
ford Irén) (06.15.).

Aprók
REDŐNY, re lu x a , harm o n ik a  

a jtó , sz a la g fü g g ö n y  és 
napellenző készítés. Telefon: 
06-30-953-0395 

BEREK UTCÁBAN 1530 m2-es 
építési telek eladó. Lakáscsere 
érdekel.Tel.: 06-30-364-00-18

#  Lakások, 
magánházak építése, 
kivitelezése,

3? épületgépészet,
#  csatorna, víz, gáz 

tervezése, 
kivitelezése.

G y u b á k  J ó z s e f
okleveles gépészm érnök 

268-086, 30/49-32-533 
győ, Bartók Béla u. 53y

H ITELR E 
VAN SZÜKSÉGE? 

SEGÍTÜNK!
Támogatott 

vagy támogatás nélküli 
LAKÁS- É S  

JELZÁLO G H ITEL
-  akár jövedelemigazolás 

nélkül is -  
TELJESK Ö R Ű  

ÜGYINTÉZÉSE.

Tel.: 06-20954-7365 
Dr. Valastyán Pálné

KUTH SPÉCIAL KOZMETICS

Korpásodik, zsírosodik a haja?

Jelentkezzen be 
térítésmentes 

mikrokamerás hajvizsgálatra.
Belovainé 

Bakos Erikához 

Tel.: 268-514, 
06-30-438-8014 

Cím.: Algyő, 
Téglás u. 86.

Kecsketej: 180 FM 
Kecskesajt: 1400Ft4cg

Érdeklődni: Algyő, Téglás u. 123. 

Tel.: 268-738; 06-20-588-56-92

3-7 hónapos kecskebakok, 
selejt anyák 350 Fi/kg 

élősúlyban eladók.

Érdeklődni: Algyő, Téglás u. 123. 
Tel: 268-738; 06-20-36-22-028
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Naptársoroló
JÚLIUS (NYÁRHŐ, SZENT JAKAB HAVA)

„Düh csikarja fenn a felhőt,
Fintorog.
Nedves hajjal futkároznak 
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett.
Tisztatestű hőség ül a 

fényesarcú fá k  felett."
Radnóti Miklós: Naptár

Világot rengető ténnyel kell kezdenem: 
1969. jú lius 21-én a tévé egyenes adást 
kü ldött a Holdról! Csodás látvány volt, 
mikoris Neil Armstrong amerikai űrpilóta, 
az első ember a Holdra lépett.

Ez a hónap Julius Caesarról kapta a ne
vét. ő  renoválta a naptárt. Az előzőben 
(Romulus király csinálta) egy esztendő 10 
hónapból, 304 napból állt, és márciussal 
kezdődött. Időszámításunk előtt 47-re hi
bák tornyosultak, úgy, hogy három hónap
pal tévedett. Ebben a kavalkádban tett, tet
tetett rendet Caesar. Megbízta az egyiptomi 
eredetű görög csillagászt a rendtétellel. 
Szoszigenész dolgozott, javított, úgy, hogy 
a naptár első éve lett a naptártörténet leg

hosszabb esztendeje: 445 napból állt, hi
szen november és december közé két hóna
pot iktatott. Azért kellett, hogy a napok 
visszakerülhessenek csillagászati rend sze
rinti helyükre.

Ekkor mondták ki, hogy 365 napból áll
jon  egy esztendő, s minden negyedik év 
366 napos. A Juliánus naptár hibája, hogy 
az évek 11 perccel rövidebbek voltak a 
csillagászati évnél. Ezen a bajon 1582-ben 
XIII. Gergely pápa naptáireformja segített. 
Mivel a l l  percekből 400 évenként három 
napos eltérés jött létre, ezeket mint szökő
napokat ki kellett hagyni. Úgy oldották 
meg, hogy 1582-ben október 4-e után 15-e 
következett.

A Gergely-naptárt elfogadták az egész 
világon, ma is ezt használjuk. Hazánkban 
1588-ban iktatták törvénybe alkalmazását.

Júliusban van a legtöbb zivatar, így a 
legtöbb villámlás, mennydörgés. Mondo
gatják azt is, ha a levelibéka magasra má
szik, jó  idő lesz.

Illik tudni: 1818. július 1-jén született 
Semmelweis Ignác az anyák megmentője 
(Buda), 1954. július 4-én volt a második

„ sp o rttra g é d ia ” , v agy is N S Z K -M ag - 
yarország 3:2. Ismét csak ezüstérem jutott 
a foci vébén (Bern). 1853. július 5-én szü
letett Csontváry Kosztka Tivadar festőmű
vész (Kisszeben). 1899. július 21-én szüle
te tt  H arm ing  W ai N o b e l-d íja s  író  
(Ketchum). 1775. jú lius 27-én született 
Brunszvik Teréz, az első óvoda megalapí
tója (Martonvásár). 1846. július 30-án szü
le te tt Paál L ászló  festőm űvész (Zám ). 
1846. július 15-én nyitották meg Pest és 
Vás között az első vasútvonalat. 1456. júli
us 22-én győzött Hunyadi János Nándorfe
hérvárnál a török ellen, és ennek emlékére, 
tiszteletére szólnak a harangok delente. 
1849. július 31-én esett el Petőfi Sándor 
Segesvárnál.

Az érdekes névnapok jelentéséről el
mondhatjuk: ötödikén Sarolta, mely török 
eredetű, jelentése: fehér menyét; huszon
egyedikén Ilm a -  Vörösmarty alkotta az 
Ilona és a Vilma névből; huszonhatodikán 
Anna, mely héber eredetű és annyit tesz: 
kegyelem, báj, kecsesség, hozzátehetjük: 
ez községünk búcsúnapja.

Á S .

Akció 5%
A Moltech AH Kft.

j>OnoKech
kínálata

-  Tömlők öntözéshez, hegesztéshez, szellőztetéshez
-  Gumilemezek, autószőnyegek, szilikon gumik

-  Ékszíjak, hajtószíjak, szállítószalagok, klingerit

2003-ban is keressen bennünket!
Legyen a vásárlónk!

Elérhetőségünk: Szeged, Kossuth L. sgt 49-51. Tel: 62/55 53 20 
e-mail: kalman@moltech.hu 

Hódmezővásárhely, Kutasi u. 20. Tel: 62/23 83 34 
info@moltech.hu 

Web címünk: www.moltech.hu

Ha nálunk vásárol és a hirdetési szelvényt bemutatja, 5 %  kedvezménybe részesül!

mailto:kalman@moltech.hu
mailto:info@moltech.hu
http://www.moltech.hu
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DR. BÁLIND SÁNDOR házirovos rendel:

Július 07-11-ig 7.30-12.00-ig
Július 14-18-ig 13.00-17.00-ig
Július 21-25-ig 7.30-12.00-ig
Július 28-31 13.00-17.00-ig
Augusztus 1-jén 13-17.00-ig
Augusztus 04-08-ig 7.30-12.00-ig

Telefonszáma: 06-30/260-38-99

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓ TH  MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:

Július 1-4-ig 12.30-16.30-ig
Július 7-11-ig 7.30-11.30-ig
Július 14-18-ig 12.30-16.30-ig
Július 21-25-ig 7.30-11.30-ig
Július 28-31-ig 12.30-16.30-ig
Augusztus 1-én 12.30-16.30-ig
Augusztus 4-8-ig 7.30-11.30-ig

Telefonos elérhetőség: 
új szám on 2003. jú lius 1-től! 06 -  30 -  6-381-863

TÖ R Ö K N É DR. KÁLM ÁN ANTÓNIA háziorvos rendel:

Július 7-11-ig 12.30-17.00-ig
Július 14-18-ig 7.30-12.00-ig
Július 21-25-ig 12.30-17.00-ig
Július 28-31-ig 7.30-12.00-ig
Augusztus 1. 7.30-12.00-ig
Augusztus 4-8-ig 12.30-17.00-ig

Jú liu s  28-augusztus 10-ig Törökné dr. Kálmán Antónia sza
badságon van. Betegeit a megszokott időben helyettes látja el. 

Telefonszám: 06-30/249-57-08

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 815 -1 4 15
Kedd, csütörtök: 12°°-18“’
Péntek: 9 °°_14°°
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 7 6 .1. em. 5. 
Rendel: kedden és csütörtökön 16-18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is. 
>• fényre kötő fehér tömések 
>• porcelán pótlások minden fajtája 
>- ultrahangos fogkő eltávolítás 
>  MOL-utalványt elfogad

DR. M OLNÁR M ÁRIA gyermekorvos 
M obil telefonszáma: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038: 

Jú lius 1-14-ig:
Hétfő: 10-12-ig
Kedd: 10-12-ig
Szerda: 13-15-ig
Csütörtök: 10-11-ig
Péntek: 10-12-ig

A csecsemő-tanácsadás ez időszak alatt: csütörtökön 1 l-1430-ig 
Július 14-től a rendelés a megszokott időben:

Hétfőn 8-tól 12 óráig,
Kedden 8-tól 11 óráig,
Szerdán 13-tól 16 óráig,
Csütörtökön 8-tól 10 óráig,
Pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsem ő-tanácsadás: csütörtökön 1030-tól 1430 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőn 830-tól 10 óráig.
Terhes diagnosztika (Szegeden): rendel: dr. Kanyó Ádám, 
telefon: 421-021/256 mellék
Önálló védőnői tanácsadás: Algyő, Egészségház u. 42., tel.: 
268-038 Kedden 13-tól 15 óráig.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 
MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16°°-tól másnap reggel 730 óráig; Szombaton, 

vasárnap, ünnepnapon: 730-tól másnap reggel 730 óráig.

GYEVIÉP Algyői Településtisztasági és -  fejlesztési Közhasznú Társaság 2002. üzleti évről készült beszámoló főbb adatai 
MÉRLEG

Eszközök: adat ezer forintban EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Befektetett eszközök 69.538 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 38.348
B. Forgóeszközök 6.887 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12.482
C. Aktív időbeli elhatárolások 3.946 C. Összes bevétel 50.830
Eszközök (aktívák) összesen 80.371 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 30.732
Források: E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 12.539
D. Saját tőke 77.904 F. Összes ráfordítás 43.271
E. Céltartalékok 0 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény -57
E  Kötelezettségek 2.466 H. Adófizetési kötelezettség -187
G. Passzív időbeli elhatárolások 1 I. Adófizetési kötelezettség -244
F orrások  (passzívák) összesen 80.371 J. Tárgyévi közhasznú eredm ény 7.616
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Virágzott a TiszaKecével az óceánra
Üldögéltem a szobortalapzaton a halászok lejárójánál. Vár

talak hajnali háromkor Kece Balázs, hogy írhassak rólad. Pir- 
kadt lassan, mégsem voltam egyedül: mozgolódtak a mada
rak, aztán csiviteltek. Úgy jelezték, közeleg az öreg halász. 
Fecskével kínáltál jöttödkor imigyen: ezt gyújtsd, mert ma
dárról keresztelték. Rendesek ezek, kísérnek napnyugtáig.

Régen volt.
-A d o k  egy bágert, gyűjtenek valami múzeumnak. Vidd el!
Régen volt.
-  Miért vagy te kece?
-  Mert az apám kecével a vállán járt a Tiszára.
Régen volt.
„Temető a Tisza, mikor kivirágzik...” Szól a szánalmasan 

szép nóta a ravatalodnál. Neked szólt! Emlékül! Elhunytál 
drága kisember. Elkísértük tested-lelked, urnányi porszem
cséid az utolsó földi úton.

Nem rég volt.
A porcelán övezte porod sokaknak okozott fájdalmat, ele

venített fel emlékeket, fakasztott könnyet. Gondoltuk mind
annyian, hogy nem látunk többé iszapos csizmában, nem ho
zol többé menny-halat... Fogynak az öreg halászok!

Elmentél te is!
Nem rég volt.
Nem várhatlak már a lejárónál, de várom az általad mester

ré tanított fiadat. Kecés, varsás, ladikos öreg barátom! Szo
morúan vettem búcsút tőled, de ez az élet sora.

Kérdem még: Vittél kecét életünk utolsó óceánjára Mészá
ros Balázs?

Á.S.

A D iákolim pia T isza-cso- 
po rt versenyén  v e tt ré sz t a 
kajakcsoport jún ius 7-én. Az 
e lő ző  év v e rse n y z ő i k özü l 
M olnár Dánielnek  és Kopasz 
M á tén a k  vo lt le h e tő sé g e  a 
v e rse n y e n  v a ló  in d u lá s ra . 
Gyermek korcsoportban Máté 
I. helyezést ért el, így beju
tott az Országos Diákolimpia 
versenyére.

A szolnoki versenyhez tar
tozó érdekesség, hogy egy al
győi nyugdíjas csoport töltöt
te hétvégéjét a verseny hely
színén. Nagy érdeklődést ta
núsítottak a verseny iránt és 
lelkesen szurkoltak az algyői 
fiatal sportolóknak, akik ma
ra d a n d ó  é lm é n n y e l te tté k  
gazdagabbá a nyugdíjasok ki
rándulását. A dobogó tetején

állva fogadhatták az „így to
vább, A lgyő!” buzdítást.

A szegedi kenusokkal tré
ningező Juhász N o rb ert  ke
nus se rd ü lő  k o rc so p o rtb a n  
szintén I. helyezést ért el. Az 
Országos Diákolimpia döntő
jében  -  jún ius 22-én V elen
cén -  algyői sportolónk, Máté 
tizedikként ért célba a 38 in
duló közül.

A kajakcsoport felkészülése 
folytatódik, hiszen a június 28 
- jú liu s  19-i versenyeken már a 
2003-as évben kezdő kajakos 
palánták is bemutatkoznak vi
déki versenyeken. A ugusztus 
első hétvégéjén a szegedi Or
szágos B ajnokság röv id távú  
versenyén a helyi Masters ver
senyzőknek lehet szurkolni.

Kopasz Péter

„ Temető a Tisza, mikor kivi
rágzik" szól a tévesen Dankó 
Pistának tulajdonított, valójá
ban Dancs Szilárd és Salacz 
Elemér költötte nóta a hálót ja 
vítgató halásznak ajkán. „A te 
szerelmed is kérész élet, Alig  
született meg, máris semmivé 
lett."

A „tiszavirág életű” jelző na
gyon rövid életűt jelent. A ti
szavirág a kérészek ősi cso 
portjába tartozik, melyek több 
száz éve élnek a Földön. Igen 
konzervatív életformájúak és a 
környezeti változásokra érzé
keny fajok. A tiszavirág nem
csak a Tisza jelképe, hanem a 
vízm inőség je lző je , is, mivel 
tiszta, oxigénben dús vizekben 
zavartalan a fejlődése.

A kérészek  között Európa 
legnagyobb és legszebb faja a 
tiszavirág (Palingenia longicua- 
da), hossza a 12 cm-t is elérhe
ti. Korábban számos európai 
folyóban előfordult, nagyobb 
tömegben már csak a Tisza és 
mellékfolyói alföldi szakaszán 
élnek. A tiszavirág lárvájának 
telepei jobbára a meredek falú 
és agyagos mederszakaszokon 
találhatók, ahol tehát három

nemzedék él együtt. A rajzás
kor párosodik, ezután a pete a 
mederfenékre kerül. A kibúvó 
lárva a meder falába fúrja be 
magát, és itt három évig fejlő
dik 10-15 cm hosszú járatában. 
A harm adik év jún iusában  a 
lárva előbújik és a parton vagy 
a víz felett a szárnyas alakját 
ölti fel (imágó). A szárnyas ala
kok egy-egy élőhelyen ugyan
azon a napon és ugyanabban az 
órában bújnak elő és a víz fe
lett cikázva keresik párjukat. A 
szaporodás után a hím, majd a 
peterakás után a nőstény is el
pusztul, beborítva a folyót. E 
rajzást nevezzük tiszavirágzás
nak, mely látványos és egye
dülálló jelenség.

Idén Algyőnél június 15-én 
lehettek részesei a szerencsések 
a nem mindennapi látványnak 
a tiszavirágzásnak

A

Ujabb aranyérem 
az algyői kajaksportban Felhívás

A Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat nö
vényvédelmi felügyelője Szűts Imre az elmúlt időszakban végzett 
ellenőrzései során az almástermésűeknél tűzelhalás fertőzésre 
gyanús tünetek megjelenését tapasztalta településünkön és kör
nyékén.

A tűzelhalás főként a birs, a naspolya, az alma kultúrákon a 
hajtások végén jelenik meg, azok hervadásában majd elszáradásá- 
ban jelentkező tünet, melynél a levelek a hajtáson maradnak olyan 
képet mutatva, mintha tűz égette volna meg őket.

A fertőzés elterjedésének megakadályozására a fertőzött részt 
30-40 cm-es egészségesnek tűnő hajtással együtt kell vágni, ösz- 
szegyűjteni és el kell égetni. A csonkolás után a gyümölcsfákat 
tűzelhalás ellen engedélyezett szerek valamelyikével (KASUMIN 
2L, ALIETTE 80 WP, rézkészítmények) az érzékenység figyelem- 
bevételével, meg kell permetezni. A gyümölcsfák állapotát folya
matosan figyelemmel kell kísérni és a tünetek ismételt megjelené
se esetén a fenti műveleteket újból el kell végezni és a fertőzést a 
Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál a 246- 
036 telefonszámon kötelező bejelenteni zárlati intézkedés megté
tele céljából.

Dr. Dubecz György 
jegyző
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Fáluházi gyermekriyáif
2003. JŰUUS 11.,PÉNTEK

Helyszín: Faluház előtti parkoló '!  -
15 óra; Zenés gyermekműsor
16 óra; Bábszínházi előadás ' 1 .
16.30 óra; „Óz a nagy varázsló” -  bűvész- és élő díszmadár .

show ; ' '
Közreműködnek;' Dancsó János bűvész és Csjbi bohóc V;> ;
17.30 óra: Krisztián és a gitár »  Dávid Krisztián zenés műsora v

.. 18-22 óra: Szünidei mulatság gyevi módra ' ■ ::
Zenevarázsló: DJ.At.Kovy

2003. JULIUS 12., SZOMBA1
10 órától: Játszóház a Fuluhúz előterében

I I ......................................5 órától; Bolhapiac, zsibvásár gyermekeknek a Faluház e a ^ i i
1 lá 'iL  * % \  „kólójában - ,

Játék csere-bere; gyűjtök (szalvéta, bélyeg, képeslap, régiség, 
kinder-figura stb.) találkozója; állatkedvencek bemutatója

Közben: '

.........  _ _ ..... ............ ..J i l
Faluház parkolójában (szellemi, ügyességi •

, . rőkstb.) ■; , ; ,, ~ .
18 órától: Parkoló buli • ‘
„Parkoló őr”: DJ.At.Kovy
17 és 19 órakor; Filmvetítés gyerekeknek az emeleti (légkon

dicionált) klubban.
Mindkét napon egyéb meglepetések, valamint a fáluházi büfé 

is várja az idelátogató gyermekekét és felnőtt kísérőiket.

Programvezető; Ambrus Katalin (mobil: 30535-83-70) kultu
rális munkatárs

Szünet a könyvtárban
Június 27-én (vasárnap) a könyvtár 9 -13  óráig a látogatók 

rendelkezésére áll.
A könyvtár és a teleház augusztus 4 -16-ig ZÁRVA tart. 
Augusztus 18-tól rendes nyitva tartás szerint üzemel: 
hétfő, kedd, szerda és péntek: fél 10-12 óráig 13-18 óráig, 
csütörtökön: 13-18 óráig.

>Algyői H írm ondó 
M egjelenik  havonta egyszer 1500 példányban

Kiadó: A lgyői könyvtár és T ájház Felelős szerkesztő:
M énesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Kiss Nóra, 

M olnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, K astélykert u. 63.
E-m ail cím: bibl@ algyo.hu , telefon: 517-170 

Nyom ás: G O LD  PRESS N yom da

A

Uj könyvtári szolgáltatás 
időseknek, betegeknek

Kedves Leendő Olvasónk!
Ha Ön szeret olvasni, de nehezére esik a járás, közlekedés, ak

kor jelezze felénk olvasási igényét, és mi HÁZHOZ SZÁLLÍT
JUK olvasnivalóját. Telefon: 517-170

Fogadóórák 
a Polgármesteri Hivatalban

Polgármester: július 9-én és 23-án 14-17 óráig
Alpolgármester: július 16-án és 30-án 14-17 óráig 
Képviselők:
Július 9-én 14-17 óráig Karsai Lászlóné és Dr. Gubacsi Ede 
Július 16-án 14-17 óráig Bakos József és Dr. Gonda János 
Július 23-án 14-17 óráig Vidács László és Beke Tamás 
Július 30-án 14-17 óráig Dr. Gubacsi Enikő és Juhász Sándor

Programok a faluházban
Július 2. (szerda). 9-13 óra -  Ruhavásár
Július 3. (csütörtök) 9-13 óra -  Műanyag-vásár + Gyermekruha

vásár
Július 8. (kedd) 9-14 óra -  Ruhavásár
Július 9. (szerda) 9-13 óra -  Ruhavásár
Július 10. (csütörtök) 9-13 ó ra -R u h a - + Gyermekruhavásár
Július 11. (péntek) 9-12 óra -  Bálásruha vásár
Július 15. (kedd) 9-14 óra -  Ruhavásár
Július 16. (szerda) 9-13 óra -  Vegyes cikk vásár
Július 17. (csütörtök) 9-13 óra -  Gyermekruhavásár
Július 22. (kedd) 9-13 óra -  Műanyagvásár
Július 22. (kedd) 18 óra
EUROLAND -  Csongrád Megye hozománya -  a megye települé

seinek bemutatkozó kiállítása.
Július 23. (szerda) 9-14 óra -  Ruhavásár
Július 24. (csütörtök) 9-13 óra -  Vegyes cikk - + Gyermekruhavá

sár

Július 26.- 27. (szombat, vasárnap)
ANNA NAPI BÚCSÚ (A program a Hírmondó első oldalán ol

vasható.)

Július 29. (kedd) 9-13 óra -  Műanyag- + Gyermekruhavásár 
Július 30. (szerda) 8-12 óra -  Vegyes cikk vásár 
Július 31. (csütörtök) 9-13 óra -  Vegyes cikk vásár 
17 óra -  az ANYATEJ VILÁGNAPJA a Védőnők szervezésében

Használtkönyv árusítás
Az algyői könyvtár szervezésében július 15-én 10 órától 17 órá

ig használt könyvárusítást 100 forintos egységáron -  a régi könyv
tár udvarán.

mailto:bibl@algyo.hu

