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Tóth Sándor
Szent István-ének

Új század ajtaját nyitod 
Jobboddal Szent Király 
Szentséged híre szép virág

-  erények alkonyán

Ki voltál nemzet atyja te, 
hazának büszkeség 
Ma is csak oltalom lehetsz,

-  világló, messze-fény

Szövétnekét a gyors idő 
sietve égeti,
ki lesz tovább adója majd,

-  ha lángja perzseli?

A jó, a szent szerelme is 
izzó, fehér sugár, 
de nem fogyasztja híveit,

-  erős szívekre vár

Maradj nekünk a bölcs erő 
választott, Szent Király, 
szövétnek, mely pusztákon is

-  oszlop-szilárdan áll

A romlás nem ronthatja meg 
törvényed érc-szavát, 
az esküvést a nemzetért,

-  mely mélységből kiált
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Ne feledjük ezt állami ünnepünkön.

Szent István napi-ünnep
2003. augusztus 20., szerda

8-22 ÓRA KÖZT: a faluház szabadtéri színpa
dának környezetében régi magyar KIRAKODÓVÁ
SÁR: kézművesek; gyógynövény, pékáru, édesség, 
gyümölcs, csemege stb. kirakodóvásár, továbbá ha
lászcsárda, lacikonyha, lángossütő, pecsenyések és 
borkimérések; régi magyar játékok (délután 14-16 
óra): lepényevés, kötélhúzás, zsákbafutás, sárkány
készítés, kézműves foglalkozások, könyvárusítás 
napestig. Közben: régi zene.

15 ÓRÁTÓL TÉRZENE A FALUHÁZ SZA
BADTÉRI SZÍNPADÁRÓL

A csanádpalotai fúvószenekar műsora.
16 ÓRÁTÓL

Ünnepi KÖSZÖNTŐt mond: dr. Piri József pol
gármester.

ÚJ KENYÉR SZENTELÉS: dr. Laurinyecz Mi
hály plébános.

Közreműködik: Árnyas Rózsa (Algyő).
17 ÓRÁTÓL

A Parlandó Énekegyüttes műsora (Algyő).
18 ÓRÁTÓL

A termékkóstolók (kenyér, gyümölcs, édesség 
stb.) eredményhirdetése, díjazása.

A legjobb algyői termékek díjakat kapnak az Al
győi Gazdakör véleménye alapján.

18.30 ÓRÁTÓL
DVD-filmvetítés a faluház emeleti klubtermében.
20 ÓRÁTÓL - kb. 23 ÓRÁIG
Utcabál a dj. Kincses (Sing-Sing) közreműkö

désével a faluház, szabadtéri színpad és környékén.
22 ÓRÁTÓL

Tűzijáték (kb. 10 perc), majd folytatódik az utca
bál.

Algyői Lovasnap -  augusztus 17.
Helye: Algyői Sportcentrum. 10.00:
Egész napos program lacikonyhával, látványos 

bem utatókkal, új és régi m agyar traktorok 12.00:
bemutatója, kecskesajt- kecskepörkölt kóstoló, 12.30:
tyúkpörkölt- főzőverseny (nevezés a hely- 12.40
színen), kirakodó vásárral, gyerekprogramok
kal, forgóval, ugrálóvárral. Tombola: értékes 15.00: 
ajándékok, a fődíj egy csikó. 15.30:

Részletes program:
8.30: „ B l” kezdő ló és kezdő lovas díjugrató 18.30:

verseny 100 cm magas és 100 cm széles 20.00:
akadályokon.

„B2” díjugrató verseny 110 cm magas és 
120 cm széles akadályokon.
Díjlovas és Western lovasbemutató. 
Ejtőernyős bemutató.
Amatőr fogathajtó verseny 10 db kapu 
között, két fordulóban.
Lovastorna és díjlovas bemutató.
“B3” “Gyevi kupa” díjugrató verseny 120 
cm magas és 140 cm széles akadályokon, 
egyszeri összevetéssel.
Tombola sorsolás.
Lovasbál.

Algyői Gazdakör
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Vágóhorog, bőgőshajó
A tiszai halászatnak -  az ősi, re

kesztő halászaton kívül -  két jel
lemző halászati gyakorlata volt és 
van.

Az egyik a folyami halászat, a 
másik az ártéri halászat. Mindket
tőnek megvan a maga szerszám és 
eszköz anyaga.

A rekesztő halászat idején az 
áradáskor erdei mélyedésekben re
kedt halak Tiszába jutását akadá
lyozták meg. A megrekedt halakat 
kézzel, szákkal szedték a ladikba 
vagy a haltartó bárkába.

A Tiszán -  és más folyókban is
-  minden fisémek volt árendált fo
lyószakasza, s csak ott halászha
tott. A partra varsákat rakott este, 
hajnalban meg felszedte, ha meg 
nem dézsmálták.

A csengös halászatnál hosszú 
kötéllel ívelték át a Tiszát, melyen 
vékony kötéldarabokon apró réz
csengők mellett 2-3 kolomp lógott 
a víz fölé. Ha a többi kiskötélen 
vízben fickándozó apró halat na
gyobb hal kapta be, az a horgon 
fönnakadt, s ezt a Csengők jelez
ték. Gyakran megesett, hogy nem

Algyő több pontján is diszkó 
szolgáija a fiatalokat és a szóra
kozni vágyókat. Ellenben a hétvégi 
diszkózók sokak nyugalmát zavar
ják. „A község „diszkóközeli” há
zaiban éjjel után sem lehet nyugo
vóra térni a dübörgő zene és a han
goskodva a diszkóba érkező vagy 
onnan távozó randalírozók miatt!”
-  panaszolta több olvasónk is. A 
Hírmondó dr. Dubecz Györgyöt, 
Algyő nagyközség jegyzőjét kérte, 
tájékoztassa a lakosokat, illetve a 
vendéglátó egységek üzemeltetőit 
a diszkó működtetésére vonatkozó 
hatályos szabályokról.

„A többször módosított üzletek 
működéséről és a belkereskedelmi 
tevékenység folytatásának felté
teleiről szóló 4/1997. (1.22.) kor

volt kapás. Ilyenkor a csengők kö
zelében kuttyogattak a halászok a 
maguk faragta kuttyogatóval.

Ha víz szivárgott a csónyikba 
(egy faderékból faragott csónak
ba), vagy a deszkákból rosszul 
összeeszkábált ladikba, azt a vizet 
szapollyal merték vissza a folyóba. 
Ha a halász megszomjazott, sza- 
polyából itta a Tisza vizét, s így 
énekelt: “Ki a Tisza vizét issza, vá
gyik annak szíve vissza. Én is it
tam már belűle, fáj is az én szívem 
tűle”

Ártéri halászat volt a vejszezés 
is. Mélyre ásott akác oszlopokhoz 
erősítették a gyékénnyel összefont 
nádszálakat akár félholdas terüle
ten is. A nádfalon nagy, kerek kür
tőket képeztek, és úgynevezett ka
pukat hagytak. Mikor a Tisza ki- 
löttyenni (áradni) készült, a kaput 
kinyitották, amelyen betódult a sok 
hal. Amikor a víz apadásra váltott, 
a halászok ladikba szálltak, s az 
utánuk kötött bárkákba rakták a 
kézzel, szákkal kiszedett halat. 
Szigonyt nem, de nagy hal eseté
ben vágóhorgot hasznáitak.

mány rendelet melléklete szerint a 
kereskedő a diszkó üzletkört tartal
mazó vendéglátó üzlet működési 
engedélyét 2002. szeptember. 14- 
től számított 1 éven belül új eljárás 
keretében köteles megújítani -  áll 
a jegyző közleményében. -  Ennek 
elmulasztása esetén az üzlet a to
vábbiakban diszkóként nem mű
ködhet. A rendelet 4.§ d) pontjá
ban meghatározott szakhatóságok 
a környezetvédelmi, az építésügyi, 
a tűzvédelmi szakhatóság, a közle
kedési felügyelet és az ÁNTSZ 
szakhatósági engedélye szükséges.

Új vendéglátó üzlet üzemelteté
sénél diszkó üzletkörre a működési 
engedély kiadásának már feltétele 
a fenti szakhatósági engedélyek 
beszerzése. Ezek nélkül diszkó üz-

A szegedi múzeum néprajzi tá
rában sok hálókötő tűt, horgot, var
sát, bárkát találunk. De raktárban 
van egy bőgőshajó makett is, a haj
dani super (hajóács) mester faragta 
kicsi ladik, néhány halász-szer- 
szám, a vízimalom makett, sok-sok 
evező, valamint a tápai Laczi Ár
pád által készített sólyatér makett, 
amelynek eredetijén sok kompot 
eresztettek vízre. Legnagyobb bár
kánk, a Keszeg sokáig a Várkert
ben állott. Másolata az Ópusztasz
eri Emlékparkban látható.

A fahajókról, s azoknak a super- 
placcon történő munkálatairól ké
szült fényképekből is sokat őriz a 
múzeum. Egyetlen faderékból való 
csónyikunk az algyői raktárban 
várja a felújítást. A csónyikban 
evező halászokra gyakran ráéne
kelték a lányok: „Hej halászok, 
halászok, de szennyes a gatyátok. 
Talán nincsen babátok, aki mosson 
reátok...”

Ifi. Lele József

letkörre működési engedély nem 
adható ki. A működési engedélyt a 
kereskedő köteles az üzletben jól 
látható helyre kifüggeszteni.

Működési engedély nélkül, illet
ve nem az engedélyben foglaltak
nak megfelelően üzemeltetett egy
séget a jegyző bezárathatja, illetve 
nyitva tartását korlátozhatja.” Az 
algyői polgármesteri hivatal ügyin
tézői azt hangsúlyozták: csak úgy, 
általánosságban nem lehet érvényt 
szerezni egy szabálynak, csak 
konkrét észrevétel alapján léphet
nek, azaz a hivatalba a panaszos
nak be kell jelentenie, melyik szó
rakozóhely, mikor szegte meg a 
szabályokat, például zavarta a kör
nyezetében élők nyugalmát.

| Az élők 
kötelessége 

az emlékezés...
Kiss L ó rá n t pénzügyőr; 

Algyő. 1917.: Lcle Zsófia; 
lakhelye: Kiskundorozsmu. 
S zéch en y i u. 32. A 

! Ki'.kuiniiiio/vniión in l\ta 
ron hatr.ök során 1944, ok- ; 
tóber 12-én délután 14.30 
ó rakor a pénzügyőr sza
kasz Széchenyi u. 31. sz. , 
alatti laktanyájában a szov
jet katonák valószínűleg az 
egyenruhája miatt lelőttek. 
Neve a hősi halottak em 
lé k tá b lá já n  sze rep e l. 
(K isk u n d o ro /sm a  H A .

1
195-1944. sz.)

Kiss M ihály  útőr, hon
véd; Ópalánka, 1916. janu
ár 15., M icziz Anna- Kiss 
János, felesége: Nagypap 

, M ária ; la k h e ly e : A lgyő  
1 Szt. Anna u. 2.. Tartalékos

ként 1942. október 1-jén 
f ismeretlen alakulathoz vo- ; 

nult be katonai szolgálatra, 
amellyel hamarosan a má
sodik hadsereg Don menti 
a rcvonalára  fe lvá ltókén t 
vonult ki. 1943. január 10- 

: én irt utoljára, s a szovjet 
| csapatok január 12-i nagy 
; offenzívája idején, valószí- \ 

nü. visszavonulás közben ; 
e ltű n t. 1951-ben  h o lttá  
nyilvánították és a Szeged 
Járásbíróság utolsó levele 

i alapján 1943, február 15-i 
! időpontban jelölte meg el- 
i hunylat. Neve a hősi halot- 
' lak emléktábláján szerepel. 

(Algyő HA. 321052. sz. és 
Szegedi Járásb íróság  Pk. 
385394951/3. sz.)

I
* K iss M ih á ly  ?: 1921..

Faragó Rozália, a második 
világháborúban hadműve
leti területen vagy s/ovjet 
had ifogságban ha lt meg. 
N e\e  a hősi halottak em 
léktábláján szerepel, 

p Következik:
[ Kiss S ándor 
. K ókav Béláné 
} Borotvás Em m a 
! Kovács S ándor

Mezőőr kerestetik. Algyő Nagyközség Önkormányzata mezőőri szolgálatához még egy fő mezőőrt alkalmazna |
közalkalmazotti jogviszonyban. |

Feladata: a termőföldek őrzése; a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, I
eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények vagyonvédelme. |

A munkakör betöltésére alkalmas pályázó: algyői lakos, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár, I
aki a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel és mezőőri vizsgával rendel- 1
kezik. A kézzel írott önéletrajz mellé erkölcsi bizonyítványt, és iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát várjuk. I
Érdeklődni: az 517-517-es telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatalban Piti Ferenc személyügyi előadónál le- I
hét szeptember 15-ig. 1

Az olvasó kérdez -  a Hírmondó választ keres

A diszkó zavarhatja a nyugalmat?



2003. augusztusi Hírmondó Önkormányzat 3

Algyőn uniós pénzből gyermek- és idősgondozói hálózat épül

Középpontban a nők
Uniós pénz érkezik Algyőre. 

Az Európai Uniónak a csatlako
zó országok felzárkózását segítő 
pénzalapja, a Phare egyik pályá
zatán sikerrel szerepelt -  a Sze
gedi Ifjúsági Ház Ó it. vezetésé
vel, az együttműködő nyolc part
ner között -  az algyői önkor
mányzat és az Algyői Nőegylet. 
A gyesen és gyeden lévő kisma
máknak, valamint a 45 év feletti, 
és tartósan állástalan asszonyok
nak segít visszatérni a munka vi
lágába ez a Phare-program , 
amelyre 55 millió forintot nyer
tek a pályázók. Ennek az összeg
nek egy része algyői nőket segít 
azzal, hogy új célt találhatnak az 
életüknek, illetve a gyermek- és 
idősgondozói hálózat kiépítésé
vel új munkahelyeket, valamint a 
hely iek  által igénybe vehető 
szolgáltatást teremthet az önkor
mányzat.

A cél, hogy az állás nélkül 
maradt nők visszakerüljenek a 
munkaerőpiacra -  hangsúlyozta 
Molnámé. Vida Zsuzsanna alpol
gármester, aki idén áprilisban tá
jékoztatta az algyői önkormány
zati képviselő-testületet a leg
újabb pályázati sikerről, a prog
ram részleteiről. A programba 
Algyő azért kapcso lódott be, 
hogy megoldást találjon két helyi

problémára: egyrészt a gyermek- 
felügyelet nem teljes körű, hi
szen óvoda van, de bölcsőde 
nincs; másrészt az idős és beteg 
hozzátartozók otthoni gondozása 
és ápolása nem megoldott.

A Középpontban a nők elneve
zésű program  m egvalósítása 
többszereplős (algyői, mártélyi és 
szegedi lányokat és asszonyokat 
érint), illetve több részből áll. A 
pályázat m egvalósításában 
együttműködő partnerek által ki
választott mintegy ötven résztve
vő, vagyis a több éve állás nélkü
li nők egyrészt olyan alapképzés
ben vehetnek részt, ami -  képes
ségeik felmérését követően -  kor
szerűsíti tudásukat, alapvető vál
lalkozási ism ereteket kapnak; 
másrészt célirányos OKJ-s (azaz 
az Országos Közoktatási Jegy
zékben szereplő szakma elsajátí
tását eredményező) tanfolyamon 
vesznek részt; harmadrészt szá
mukra településenként öt-öt mun
kahelyet is biztosítanak. Ugyan
akkor a Phare-program több száz.,, 
nőt segíthet azzal, hogy bekap
csolódhatnak a különböző egyéb 
szolgáltatásokba, így például a 
megjelenési tanácsokkal szolgáló 
kreatív klubba, a tornára és az 
egészségügyi szűrésekre is já r
hatnak, teljesen ingyen.

M indez Algyőn azt je len ti, 
hogy egyrészt itteni munkanél
küli nők részt vehetnek a prog
ram közös, május végén elkezdő
dött szakaszában, amely minden 
résztvevő számára egy egyéni 
beszélgetéssel kezdődik, majd 
egy felkészítő következik. Ekkor 
az élethelyzet változására trénin
gezik a nőket, azaz felkészítik 
őket arra, hogy munkába álláskor 
a megszokott napi rutinjuk felbo
rul. Ezután egy kommunikációs
-  motivációs rész és egy vállal
kozási, gazdasági ism ereteket 
oktató szakasz következik, majd 
aki tud, elhelyezkedhet. Azok 
számára, akik maradnak, szep
temberben elkezdődik az OKJ-s 
képzés. A program e második 
szakaszában az algyőiek elvé
gezhetik a szociális asszisztens 
OKJ-s tanfolyamot, majd a har
madik szakaszban közülük ötnek 
munkahelye lesz, mert -  a prog
ram eredményeként és az önkor
mányzat vállalásaként -  a köz
ségben létrejön a .házi beteggon
dozási és gyermek-felügyeleti 
hálózat. E hálózaton belül az öt 
nő foglalkoztatása 12 hónapig az 
uniós támogatásnak, az azt köve
tő 12 hónapban a helyi önkor
mányzat vállalásának köszönhe
tő. Ám az Algyőn megszülető

gyermek- és idősgondozói háló
zat nem csak az elhelyezkedni 
kívánó nőknek segít, hanem  
mindazoknak, akik igénybe ve
szik az új szolgáltatást: a házhoz 
érkező idősgondozó segítségét, a 
mobil egészségügyi szűréseket, a 
rendszeres gyermekfelügyeletet. 
A program megvalósításában az 
Algyői Nőegylet képviseletében 
Kovácsné Budai Éva és Soproni 
Ágnes közreműködik.

A Phare által támogatott terv 
kivitelezésében -  az algyőieken 
kívül -  részt vesz a Csongrád 
Megyei Munkaügyi Központ, a 
Szegedi Tudom ányegyetem  
Egészségügyi Főiskolai Kar Vé
dőnői Szak, a Délmagyarország 
Keresztény Munkásifjú Alapít
vány, Mártély Önkormányzata, 
valamint a Konrad Lorenz Ter
mészet és Álltavédő Egyesület. A 
program  algyői részén  kívül 
Mártélyon egy természetvédelmi 
oktatóközpont születik, ahol fa
lusi vendéglátókra lesz szükség, 
Szegeden pedig a csellengő fiata
lok lekötését célzó ifjúsági klub
vezető oktatás indult. A nágy ívű 
elképzelés megvalósítását az Eu
rópai Unió Phare pénzalap ja  
összesen 22 ezer 961 euróval (55 
millió forinttal) támogatja.

Elegáns utcatáblák, míves községkapuk

Kulturált közterületeket!
Az országos közterület-szépítő 

verseny címe: Kultúrált közterü
lettel az Európai Unióba. Nagy
községünk vállalta, hogy 2003. 
július 5-ig utca és közintézmény
jelző táblákat állít Algyőn, majd 
idén szeptember 27-én lesz az 
őszi szemétszüret, október 24-én 
vadgesztenyesort ültet a bekötőút 
mindkét oldalán, jövőre, április 
10-én pedig virágosítás lesz a fő
téren meg a játszótereken, és te
reprendezést tartanak a szabad
időközpontban.

Kérjük (a versenykiírásban is 
szerepel még), hogy a lehető leg
többen szorgoskodjanak e nemes 
célért, alkalmanként 4 órát segít
senek! A határidőre ígért munka 
elvégzését, a versenybizottság 
nevében kontroli-település iga

zolja. Algyőét Csongrád, mi pe
dig Mórahalmot ellenőrizzük.

Bizseregtető Vidács László  
képviselő úr megjegyzése: „Tu
dod, imádok segíteni, tenni a kö
zért, mert amit csinálunk, hasz
nunkat szolgálja s főleg utódaink 
kellemes közérzetét javítja. Ők 
biztosan hálával em lékeznek 
majd és mondogatják, de jó, hogy 
apáink ezt is megcsinálták.” Ed
dig kilencven elegáns utcajelző 
tábla került helyére, illetve Algyő 
három bejárójánál három község
kapu. Lenyűgözően szépek.

A kapukat Tóth Kálmán aszta
los készítette (jelentős társadalmi 
munkával), a faragás Csíkszere
dái, erdélyi fafaragó, Szabó Zol
tán munkáját dicséri. A község
kapukat az Gyeviép Kht. dolgo

zói rakták ki. A kapuk ízléses 
zsindelyezését Bakos István ács
mester végezte, Rácz Istvánnak 
köszönhetjük a szép lemez mun
kát, a vasas munka jelentős ré
szét pedig Udvari Sándornak. A 
Petrolszervíz csőhajlítóval segí
tett.

Az önkormányzati képviselők
től megtudtuk: újabb három ka
put állítanak, ezek az Algyőtől 
búcsúzó utasokhoz szólnak: Vi
szontlátásra!.

Hamarosan kihelyezik a köz
intézményjelző táblákat is, ame
lyek precízen igazítják útba a 
vándort, ha keresi például az or
vosi rendelőt, a patikát, a postát, 
az iskolát, tehát valamilyen köz- 
intézményt.
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Százéves az algyői Sárga Iskola
Az előző számunkban beszámol

tunk arról az ünnepségsorozatról, 
melyet az algyői Sárga iskola 100. 
születésnapjára szerveztek az intéz
mény pedagógusai és tanulói. Ebből 
az alkalomból megjelent az iskola 
történetét és a visszaemlékezéseket 
bemutató évkönyv. Hírmondónkban 
részleteket közlünk a kiadványból.

„ A népmesékben a jövendőmon
dók legalább 100 esztendeig élnek. A 
véges emberi lét azonban keveseknek 
engedélyez egy egész évszázadot, 
Ma nem ismernek olyan személyt 
szülőfalumban, aki elmondhatná, 
hogy egyidős a sárga iskolával.

A Sárga Iskola 100 esztendővel 
ezelőtt nyitotta meg kapuit az algyői 
gyermekek előtt.

Azelőtt is létezett már Algyőn is
kolarendszerű tanítás.

Az 1879. évi nagy árvíz elsöpörte 
községünket. A lakosság elmenekült. 
Többsége azonban hű maradt falujá
hoz és visszatelepedett. Látták, hogy 
néhány “mezei téglából” épült ház 
nem dőlt romba. Az egyiket megvá
sárolta az elöljáróság és iskolát ren
dezett be az egyszerű parasztház vas
tag falai között. Ezt a régi épületet 
ma is megtaláljuk a Szamóca utcá
ban.

Az én szüleim ebben a régi iskolá
ban tanulták a betűvetést, hiszen ők 
még a XIX. század utolsó évtized
ében születtek.

Számos alkalommal emlegették 
előttünk Fehér Ignác tanító urat, aki 
bizonyára jó pedagógus lehetett, ha 
évtizedek múltán is nagy tisztelettel 
emlékeztek egykori tanítójukra.

Algyő község lakóinak száma 
azonban a „ boldog békeidőkben” ro
hamosan emelkedett. Az 1890. évi 
népszámláláskor 2566 fő, az 1900. 
évi összeíráskor pedig már 3054 la
kosa volt falunknak.

Talán éppen a népszámlálási ada
tok indították a megyei és a helyi ve
zetőket arra, hogy községünkben új 
iskola felépítését kezdeményezték. 
Az iskolát a templom közelébe ter
vezték, hiszen évszázadokon át a 
templom és környéke volt a falu köz
pontja.

Az 1900. év nyarán fogtak az épí
téshez. Hozzáértő, szorgalmas meste
rek dolgoztak közel három éven át. A 
segédmunkákat önként jelentkező fa
lusi emberek végezték. A kocsis-lo- 
vas gazdák -  köztük az én anyai 
nagyapám -  az építőanyagot hordták 
a helyszínre.

Sokgyermekes családok éltek ez 
idő tájt falunkban. Nagyapám is ki
lenc gyereket nevelt és bízott abban, 
hogy legalább az “apraja” már rendes 
iskolában fog tanulni.

Végül is 1903 tavaszán elkészült 
az új iskola. Külsejében és építészeti 
stílusában jól illeszkedett a falusi 
környezetbe. Az épület hosszanti irá
nya párhuzamos volt a fő utcával,

mérete “lenyűgözőnek” tetszett a kis 
falusi viskók mellett. Külsejét sárgá
ra meszelték, ezért elnevezték “Sárga 
Iskolá” -  nak.

Nagyméretű udvara játszótérnek 
is elegendő lett volna. Az udvar felől 
nézve igazi falusi stílust utánzott. Fé
lig nyitott hosszú folyosó, oszlopok
kal és derékig érő “könyöklővel”. 
Belül hatalmas, tágas 4 tanterem, a 
négy elemi osztály részére. Az épület 
utca felöli oldalfalára veretes táblát 
szögeztek föl:

„M. kir. Állami Elemi Népiskola 
Algyő.

... A Sárga Iskola igazgató-tanítója 
Fehér Ignácz lett, aki már a régi isko
laépületben is nevelte az algyői em
berpalántákat.

A századforduló idején más volt 
az iskolarendszer, mint ma. A gyere
keknek kötelezően 4 elemi osztályt 
kellett elvégeznie. A szorgalmasab
bak “ismétlő iskolába” járhattak még 
2 éven át. A tanítás a falusi iskolák
ban október 4-én kezdődött, és a kö
vetkező év április 30-án véget ért. A 
szorgalmi idő a falusi életformához 
alkalmazkodott. A gyerekeket már is
kolás korban munkára fogták. A sze
gényebb családok a fiúkat “elszegőd- 
tették” kanásznak. Az elmaradott 
szülők gyerekei egyáltalán nem jár
tak iskolába. Többségük azonban be
vonult ősszel a szép, új iskolába, ahol 
Ignácz bácsi és felesége tanította az 
algyői gyerekeket..

Az én szüleim még a régi iskolá
ban tanulták az “abc”-t és az “egy
szeregyet”, de a negyedik elemi osz
tályt már a Sárga Iskolában fejezték 
be.

A falusi tanítók évtizedeken át 
egyszerű, de eredményes módszere
ket alkalmaztak. Szüleimtől is hallot
tam, hogy a “mondva-mutatva” mód
szerrel minden gyermek megtanult 
olvasni (fonomimikai módszer). A 
“kórusban” zengő egyszeregy ered
ményeként pedig a fejbeli számolást 
segítették. Megtanulták a földrajzi 
térképen való tájékozódást, népünk 
nagyjait méltató leírások alapján 
megismerték a magyar történelmet.

Az édesanyám fél-évszázad múl
tán is emlékezetből felsorolta a törté
nelmi Magyarország 64 vármegyéjét.

Az elemi iskolában tanultak még 
mezőgazdasági ismereteket, háztartá
si tudnivalókat. Megismerték a mérő
eszközöket, rajzoltak, népdalokat 
énekeltek.

Az elemi iskolákban tantárgy volt 
a “Hit és erkölcstan”. Az ismétlő osz
tályokban megtanulták a társadalmi 
érintkezés szabályait is. Ennek bizo
nyítására elmesélek egy kis történe
tet.

Falunkban a férfiak vasárnapon
ként a piactéren gyűltek egybe. Egy
szer váratlanul megjelent Fehér 
Ignácz tanító úr is. Népszerű ember 
volt, akit a falusiak rögvest körbefog
tak. Apám is ott volt a csapatban.

A tanító úr először mindenkivel 
kezet fogott. Amikor apám követke
zett, Ő nem nyújtotta a kezét. A taní
tó úr fennhangon így szólt:

-  János fiam, nem akarsz velem 
kezet fogni?

Az apám így válaszolt:
-  A Sárga Iskolában úgy tanultuk, 

hogy meg kell várni, amíg az idő
sebb, vagy a magasabb rangban lévő 
személy nyújtja a kezét.

Fehér Ignácz tanító úr kezet rázott 
apámmal és ezt mondta:

-  Igazad van, János fiam, én taní
tottalak erre Benneteket...

Az 1920-as években fellendülő
ben volt a magyar oktatásügy. Ebben 
az évtizedben épültek az ún. Klebels- 
berg-iskolák -  szerte a tanyák világá
ban.

A „gyevi” tanyákon és Farkiréten 
is építettek iskolát. Községünk belte
rületén pedig felépült egy újabb isko
laépület, amelyet falusi módon fehér
re meszeltek és elnevezték “Fehér Is
koládnak.

Régen minden iskolához tanítói 
lakás is tartozott. A szolgálati lakás
ban az igazgató és családja, vagy pe
dagógus házaspár, esetleg a hivatal- 
segéd lakott -  akit még az én gyerek
koromban is “iskolaszolgának” ne
veztek.

jómagam az 1930-as években jár
tam elemi iskolába. Nehezen jutot
tam be, mert még nem voltam hat 
éves. Hálával gondolok Moldvai Si
mon igazgató bácsira, aki bejegyzett 
az első osztályosok névsorába.

Emlékezetem szerint az első -  
második -  harmadik osztályt a Sárga 
Iskolában, a negyedik elemi osztályt 
a Fehér iskolában jártam végig.

Ezekben az időkben már minden 
évfolyamnak volt külön tanítója.

A nevükre is emlékszem: Hódiné, 
Adrigánné, Tóthné és az akkor még 
nagyon fiatal Soóki Melinda tanított 
a Sárga Iskolában.

Melinda tanító nénire még ma is 
sokan emlékeznek falunkban.

Az elemi iskolában mi is “élénk” 
gyerekek voltunk. Önfeledten kerget
tük a labdát a Sárga Iskola hatalmas 
udvarán az óraközi szünetekben. A 
tanító nénik a folyosó könyöklőjén 
támaszkodva figyeltek bennünket -  
és nagy szeretettel vigyáztak ránk.

Azok a kisiskolás évek nagy él
ményt jelentettek nekünk. Szerettünk 
iskolába járni. A tanulásban segítet
tük egymást, a játékban legyőzni 
akartuk társainkat. Időközben örök 
barátságok szövődtek közöttünk. 
Egykori osztálytársaimat a gyerek
évek emlékein megszólítva: Dombi 
Ferkó, Gercsó Miska, Csernus Fecó, 
Kiss Tóni... Ma is nagy örömmel tölt 
el, ha találkozom velük. Sajnos egyre 
többen vannak, akik már az örökké
valóság tengerén hajóznak.

Amikor negyedik elemisták let
tünk, a Fehér Iskolába jártunk. Ekkor 
ismertem meg Horváth Ferenc tanító

urat. Nagy műveltségű, fegyelmet 
követelő, gyermekszerető pedagógus 
volt. Ő indított el engemet az értel
miségi pálya felé.

Egy télvégi délutánon kopogtatott 
be kicsiny Géza utcai hajlékunkba. 
Szüléimét arról győzte meg, hogy en
gemet írassanak be Szegeden a pol
gári iskolába. Már végeztem, amikor 
meghallottam, hogy Horváth Ferenc 
tanító urat nevezték ki a szegedi pol
gári iskola igazgatójává.

Magam is pedagógus lettem. Az 
1948. esztendőt írták akkor. A Fehér 
Iskolában nagy létszámú leányosz
tályt tanítottam. Helyettesítő órákat 
időnként a Sárga iskolában is vállal
tam. A homlokzatra szögezett táblát 
már lecserélték:

Állami Általános Iskola -  Algyő 
... Ez lett a neve.

Aztán 10 esztendeig nem láttam j  

az algyői iskolát, mert “idegenben” -  j  

különböző városi iskolákban dolgoz- j  

tam. Végül 1959-ben azzal az elhatá- i  

rozással jöttem haza, hogy soha töb- ! 
bé nem hagyom el a szülőfalum isko- ; 
Iáját. így is történt: 1993. június 30- j  

án vonultam véglegesen nyugdíjba.
Közben 1956-ban felépült a har

madik iskolaépület is a mai Kosárfo
nó (régen Kolozsvári) utcában. így 
aztán előfordult, hogy matemalika-fi- 
zika óráimat -  bonyolult órarend I 
alapján -  naponta három épületben j 
tartottam meg. ’ |

Az 1956-as években felszámolták ! 
Algyőn is a tanyai iskolákat. Ennek j  

következtében megemelkedett a bel
területi iskola tanulóinak létszáma. 
Mégis helytelennek tartottam, aho
gyan a Sárga Iskolát átépítették. A 4 
nagyméretű tanteremből -  a közfalak 
áthelyezésével -  6 kicsiny termet 
fabrikáltak. Ezek a tantermek már 
kevésbé feleltek meg az oktatás és az 
egészségvédelem követelményeinek. 
Később felszámolták a pedagógusla
kásokat is. Azontúl iskolaépületeink 
„ gazdátlanná” váltak. ;

Ezeket az intézkedéseket iskola- 
bővítésnek nevezték.

Már az 1960-as években voltak el- i
képzelések egy új iskola megépítésé- I
re. |

Amikor 1973-ban községünket 
Szegedhez csatolták, ez a törekvés í

szelíd ábránd maradt. Meggyőződé- '
sem, hogy távlatilag elkerülhetetlen '
egy új, 16 tantermes, modern általá
nos iskola felépítése. i

Amióta szülőfalum ismét az önál- 
lóság útjára lépett, örvendetes fejlő- I
dést látok mindenfelé. Talán az isko
lai tanulók létszáma is emelkedni fog i
majd, mivel egyre több család települ !
-  főként Szegedről -  falunkba. j

Algyő nagyközség vezetőinek, va
lamint a mai szülőknek és pedagógu
soknak összefogásán és akaratán mú- j

lik, hogy -  még ebben az évtizedben i
-  az ábrándból valóság legyen...”

Kovács Antal 
nyugalmazott tanár
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Nyár az oviban
A Szivárvány óvoda idén au

gusztus 4-29. között (4 héten 
át) zárva tart. Ez idő alatt -  töb
bek között -  a nyári nagytakarí
tás is megtörténik az óvodában. 
Augusztus négy hetében gyer
mekük elhelyezéséről a szülők 
szíveskedjenek gondoskodni!

Az óvodában a nevelési év 
kezdete: 2003. szeptember 1.

Szülői értekezletet tartanak 
az új óvodások szülei részére:

augusztus 28-án (csütörtökön)
17 órától.

Játszó-délelőttre várják az új 
g y e rm ek ek e t az óvo d áb a  
augusztus 29-én (pénteken) 
9-12 óra között.

A nyáron az óvónők család- 
látogatáson ismerkednek az új 
óvodásokkal. Az érdekelt szü
lőket arra kérik, hogy bizalom
mal fogadják az óvodapedagó
gusokat!

Kétnapos gyereknyár
Két napig (július 11-12. kö

zö tt) tarto tt az első  Faluházi 
Gyerm eknyár, am it az in téz
mény munkatársai ötlöttek ki. 
Jó szórakozás, kikapcsolódás 
vo lt ez a gyerekek  szám ára. 
Két illetékes kislány így emlé
kezett a kellemes időtöltésre.

„ Sok érdekes és fantasztikus 
dolgokban, illetve programok
ban lehetett részünk. Pénteken 
háromkor egy csodálatos Időfa 
cím ű előadást láthattunk. Ezt 
nagyon sokan nézték és élvez
ték. A pécsi Ördögszekér Kom
pánia adta elő. Dávid Krisztián 
gitárm űsora után jö tt a Csibi 
bohóc, és Óz a nagy varázsló 
bűvész m űsora is te tsze tt. A 
szünidei mulatságon is nagyon 
jó l éreztük magunkat. A zene
varázsló At. Kovy volt.

Szombaton tíz órától gyön
gyöt fűztünk, meg festettünk 
arcot, bőrözhettünk és még sok 
mást csináltunk. Három órakor

a csere-bere programon sok kis 
kinderfigura volt, és sok m in
den mást is találtunk.

Állat-kedvenceinket is meg
csodálhattuk . L áttuk  L én á rt 
Ivett Dézi nevű tengerimalacát, 
Györfi Judit Árnyék nevű feke
te kutyusát, nyuszikat, cicákat, 
hörcsögöket.

Négy órakor a hódm ezővá
sárhelyi gyerm ek és ifjúsági 
önkorm ányzat képviselő inek  
vezetésével ügyességi és szel
lem i já té k o k b a n  v eh e ttü n k  
részt.

Hat órától újra buli volt a 
parkolóban.

R em éljük , hogy jö v ő re  is 
lesz gyereknyár, m ert nagyon 
jó l éreztük magunkat és azok 
is, akik szervezték az egészet!”

Hakucsák Eszter 
és Györfi Judit

Tanévnyitó ünnepség
A 2003^2004. tanév tanévnyitó ünnepségét 2003. szep

tember 1-jén 8.30 órakor tartják a Fehér iskolában. A leendő
1. osztályosok az óvodában gyülekeznek 8 órakor, és tanító
nőjük kíséretével jönnek az iskolába.

Iskolai térítési díj
Az algyői iskolában a napközis gyerekek szeptemberi 

ebédjének díját a szülők: augusztus 28-án 7-től 17 óráig fi
zethetik be.

Felhívás etkezesi 
kedvezményre

Az óvodás gyermekek 2003. szeptember 1-jétől étkeztetési ked
vezményre jogosultak az alábbiak szerint, amelyről a szülőnek 
nyilatkozni kell.

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyer

mek után az intézményi térítési díj ingyenes,
-  a három és több gyermek esetén gyermekenként a térítési díj 

50%,
-  a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50%.
A nyilatkozatokat az óvoda gazdasági irodájában kérjük leadni.

Óvodai térítési díj befizetése
Az óvodai térítési díjat 2003 hátra lévő időszakában a 

szülők az alábbi időpontokban rendezhetik.

2003. augusztus 28. (csütörtök), 
október 6. (hétfő), 

november 4. (kedd), 
december 4. (csütörtök).

Százszorszép akadályverseny
Ö t hely sz ínen  tap a sz ta lta  

meg Algyőt 204 általános isko
lás korú gyerek. A szabadidő- 
központban a foci, a röplabda, 
a játék volt a fő program. A fa
luházat, könyvtárat, táj házat és 
a Piac tér elegáns fa-játékait ta
nulmányozták érdeklődő tekin
tettel akadályversenyen.

A szegedi S zázszo rszép  
Gyermekház szervezte kirándu
lókat 9 külföldi egyetemista és 
főiskolás is elkísérte. Ezek a lá
nyok és fiúk elviszik nagyköz

ségünk jó  hírét Belgiumba, Ola
szországba, Ukrajnába és Szlo
véniába is. A külföldieket Lón- 
tay Márton, a Budapesti Útilapu 
Egyesület elnöke hívta Algyőre. 
Tőle tudom, hogy a gyerekek 
minden helyszínen betűket kap
tak s azokat összerakva a Győ
zelem szó alakult ki.

A szép, találó kifejezés na
gyon is igaznak bizonyult, hiszen 
mindannyian győztek, mivel sok 
új ismerettel gazdagodtak.

Á.S.

Nyárvég 
a szabadidőközpontban

AUGUSZTUS 19. (kedd) 18 órától: DINAMIX -  Latin
amerikai est.

Vendég: Coco Bongo együttes (Hódmezővásárhely).

AUGUSZTUS 29. (péntek) 19 órától: HANG-ÁR MU
LATSÁG a Rádió 88 műsorvezetőjével: Molnár Óhaj Ba
lázzsal táncbemutatót tart: a Fiesta Tánciskola.

Belépő: 400 Ft
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A napfordulón

Lányok, fiúk a zsarátnok fölött

A Budapesti Térszínház művészei.

Nagyszerű programmal rukkolt elő 
a könyvtár és a tájház stábja június 
21-én. Kitűnő ráérzéssel nyúltak visz- 
sza a hagyományos napforduló ünnep
hez, hogy hagyományt teremtsenek, és 
hogy évek múltával mi is mondhas
suk: hagyományos algyői napforduló 
ünnep. Ezúttal ez volt az első.

Állítottak rutafát a tájház kertjében, 
amit almával és más gyümölccsel ékí
tettek. Az alma az éltető napot szim
bolizálja, a gyümölcsök az egészséget, 
a lelógó- összehajló, ölelkező ágak a 
szerelmet, az élet értelmét, amivel 
megtartjuk fajunkat, népünket.

Kell ehhez a rituáléhoz gyógynö
vény -  gyűjtöttek hát. Kell az ünnep
hez móka, vidámság. Ezt nyújtották a 
Budapesti Térszínház művészei. Öten 
fogták eggyé a különben kötetlen szó
rakozást, a vidám kikapcsoló időtöl
tést.

írtam: Térszínház. Válaszul kaptam 
az előadóktól: nekünk csak tér kell, 
aminek minden zeg-zugát bejátsszuk. 
Benedek Elek meseremekét, a Mirko 
királyfit vitték színre. Pardon! Térre.

Ahogy illett az ünnepléshez a kiski
rály megkereste a gonosz kutyafejűt, 
kiszabadította a királylányt és azóta is 
boldogan élnek...

Ment az előadás, a háttérben a ke
mencében ment a sütés, irultak-pirul- 
tak a húsok. Mikor estére hanyatlott a 
Nap -  megtéve idei leghosszabb útját 
(tizenhat órát járt fölöttünk) tábortűz 
lobbant. Mikor már csak parazsait a 
vendégszínészek az ősi erdélyi ütő-, 
pengető hangszerrel, a gardonnal ját
szottak, majd énekeltek, szerelmes 
verseket mondtak. Kaptunk páros cse
resznyét, ami a lány -  fiú kettősségét, 
szerelmét idézi; osztottak gyógyító 
növényeket (kakukkfüvet, majoránnát, 
rozmaringot, levendulát), amelyeket a 
parázsra, zsarátnokra szórtuk, s amit 
akkor kívántunk, teljesül majd.

Átugráltuk a vörösen izzó faszenet, 
mert így leszünk egészségesek to
vábbra is, a lány és fiú páros ugrása 
még az idén esküvőt ígér.

Virradatig tartott az első napfordu
ló ünnep.

Á.S.

Az első napforduló ünnepre sok algyői kíváncsi volt.

Óvó őrködéssel

Tanultak, játszottak, 
pihentek

Ha nyár, úgy tábor gyerekek
nek. Évek óta kiváló lehetősé
ge t ad a szab ad id ő k ö zp o n t 
Algyő lakóinak. Tágas, tiszta, s 
ami a lényeg: biztonságos. Értő 
szakemberek garantálják mind
ezt. Garantált a játékkal fűsze
rezett tanulás, a sportolással fű
szerezett kikapcsolódás és per
sze az aktív pihenés, barátszer
zés. Előfordulhat bimbózó sze
relem is.

Volt eddig sporttábor és kéz
műves tábor. Ez utóbbit Ménesi 
Lajosné Juszti néni könyvtárve
zető, lapunk főszerkesztője ve
zette.

Érdekes a szóösszetétel és 
igaz, hiszen képzést kaptak, 
meg útbaigazítást a művészet 
irányába. Az eltöltött hét min
denképp hasznos volt. A záró 
napon, július 4-én búcsúzóul a 
tájházban tanulhattak a gyere
kek. Megismerték a kemencét, 
annak működését, hasznossá
gát, hiszen abban sütöttek csir
kecom bokat krumplival. H ar
mincán voltak az utolsó foglal
kozáson.

Láthatták, elsajátíthatták azt 
is, hogyan készül az igazi, pa
rázson sült kürtöskalács.

Röpdolgozatom elején szól
tam az esetleges szerelemről. 
Badar kérdésem re -  m árm int

A tájházban a gyerekek a ke
mencében sütés titkaival is is
merkedtek: finom lett a csir

kecomb krumplival.

szerelmes lett-e valaki -  többen 
jelentkeztek.

„Tényleg szerelmes vagyok 
és szomorú is, mert én kilenc 
éves fejjel szerelmes lettem, a 
k iszem elt lány meg nem . Jó 
lány pedig. Jó csaj, az biztos. 
Egy osztályba járunk, majd el
csáb ítom ...” -  így büszkélke
de tt a kis B ence a kem ence 
előtt.

A kézműves táborban kiderült: 
csuhából és gyékényből is szép ajándék készíthető.
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Mit mond az állattartási rendelet?

A disznótartás szabályai
Az idei hosszú, forró nyáron a 

szomszédok egyik visszatérő-föl- 
erősödő vitatémája: az állattartás 
szabályossága. A polgármesteri hi
vatal ügyintézői a megmondhatói, 
hogy egymást jelentgetik föl az 
emberek, mondván: a közeli-távoli, 
disznót tartó szomszéd portája felől 
folyamatosan elviselhetetlen bűz- 
hullámok érkeznek a széllel, az át
ható szag miatt a forróságban is 
zárva kell tartani az ablakokat, nem 
lehet a teraszra kiülni és a kertben 
pihenni, ráadásul a trágyaszag be
ivódik a száradni kiterített ruhákba 
is. Az ilyen környéken a legyek 
meg-megújuló seregének uralma is 
zavaró. A nagytestű haszonállatot 
nem tartó többség szenved és dü
höng -  elsősorban a kellemetlen 
disznótrágya szag és a szemtelen
kellemetlenkedő légysereg miatt.

Az állatok tartásáról szóló helyi 
rendeletet többször, legutóbb idei 

: áprilisi ülésén módosította az al
győi önkormányzati képviselő-tes
tület

Változatlan követelmény, hogy 
állatot tartani csak a vonatkozó 
közegészségügyi, állategészség
ügyi és környezetvédelmi szabá
lyok betartásával, az építési előírá
soknak megfelelő épületben (istál
ló, ól, ketrec) és a rendeletben 
meghatározott módon lehet. A 
haszonállat tartására szolgáló épü
let alkalmasságát, illetve építési 
feltételeit az építési hatóság ellen
őrzi. Az állatok elhelyezésére 
szolgáló melléképület padozatát 
könnyen tisztítható, résmentes, 
megfelelő lejtésű szilárd burko
lattal kell ellátni; azt naponta 
legalább egyszer ki kell takaríta
ni, a rovaroktól mentesíteni és a 
rágcsálóktól rendszeresen irtani 
kell. A trágya és a trágyalé táro
lását közegészségügyi és környe
zetvédelmi szabályok írják elő: a 
telekhatártól legalább 2 méterre, 
fóliával vagy földdel résmentesen 
lefedve, körülárkolt, vagy föld
sánccal körbevett helyen történhet. 
Azt is rögzíti a rendelet, hogy min- 

«•

Ülésezett 
a képviselő-testület

A lgyő nagyközség önkor
mányzatának képviselő-testülete 
július 25-én (pénteken) ülésezett. 
A képviselők elé került a csa
ládsegítő szolgálat programja és 
a Szivárvány Óvoda alapító ok
iratának módosítása. A testület 
megtárgyalta az Algyő Sportjáért 
Közalapítvány alapító okiratát és 
a sportkoncepció megvalósításá
ra készült intézkedési tervet; 
majd az Algyő 27-es termál kút 
bérbeadására vonatkozó elképze
lést. A képviselők döntöttek a 
polgármester és az alpolgármes
ter illetményéről, ezáltal saját 
tiszteletdíjuk módosításáról is. A 
tanácskozás napirendjén szere
pelt a V ízügyi É pítési A lap 
2003-ban végzett munkáiról szó
ló beszám oló. A képviselők  
meghallgatták az M43 autópálya 
tervével és a MÓL Rt.-nél vég
zett adóvizsgálat határidejével 
kapcsolatos tájékoztatót. A testü
let a mezőőri állásra pályázatot 
írt ki. A képviselők zárt ülésen 
több ingatlan értékesítéséről ha
tároztak.

den állattartó köteles gondoskodni 
arról, hogy az állattartás követ
keztében mások jogai sérelmet 
ne szenvedjenek.

Az állattartási övezetek határai a 
Szabályozási terv szerint meghatá
rozott építési övezetek határaihoz 
igazodnak. Ezek az állattartási 
övezetek áprilisban módosultak, 
így -  a korábbiaktól eltérően -  a 
Tüskevár utca (Kis-töltés), Boróka, 
Téglás, Tisza töltés és Kastélykert 
utca, Kuktor köz, Korsó és Téglás 
utca által határolt területen a 3-as 
állattartási, vagyis falusi övezetre 
vonatkozó előírás érvényes. A tele
pülésrendezési tervet készítő Ta
kács Máté rögzítette: „A lakóterü
letek többsége változatlanul falusi
as karakterű. A Bartók Béla utca 
két oldala kisvárosi, az új beépíté
sek pedig jellemzően kertvárosi 
karakterűek. Ez utóbbi szerint 
épülhet be a Berek és a Krumpli
földek két utcája is.” A 3-as állat- 
tartási, vagyis falusias övezetben 
tartható haszonállat (nagyállat,

kisállat, egyéb állat, prémes állat). 
Ám nagyállat, vagyis szarvasmar
ha, ló, szamár, öszvér csak a leg
alább ezer négyzetméter nagyságú 
telken, illetve legfeljebb a családi 
szükséglet mértékének megfelelő
en tarható. E falusias övezetben 
kisállatként: sertés, juh, kecske; 
egyéb állatként: baromfi, galamb, 
nyúl; prémes állatként: nutria, 
pézsma, nyérc, róka tartható. A 
családi szükséglet mértéke -  a 
rendelet szerint -  nagyállat esetén
4 db, kisállat esetén 10 db (leg
alább ezer négyzetméteres telek
nagyság esetén 25 db), egyéb kis
állatból 120 db (legalább ezer 
négyzetméteres telken 150 db). 
Kedvtelésből minden olyan állat 
tartható, ami nem haszonállat.

Az 1-2-es állattartási, azaz kis
városi-kertvárosi övezetben nem 
tartható haszonállat, csak kedvte
lésből tartott állat.

Számítógépes 
vizsga 

a Népszavával
2003. augusztus 1-jétől 2004. 

január 31-ig ECDL-akadémiát in
dít a Népszava. A program részt
vevői könnyebben és lényegesen 
olcsóbban juthatnak a számítógé
pes jártasságukat igazoló nemzet
közi bizonyítványhoz. Érdemes 
most vizsgázni, mert 2004. febru
ár 1. után változik a vizsga tan
anyaga. A lap 2003. augusztus 1- 
jétöl 15 héten át -  szombat kivéte
lével -  naponta vizsgafelkészülést 
segítő tananyagot közöl. Az akci
óhoz csatlakozók kedvezménnyel 
válthatják ki az ECDL-vizsgakár- 
tyájukat (7500 helyett 5500 forin
tért), s a kampányba bekapcsoló
dó több mint száz vizsgaközpont
ban a darabonként szokásos mint
egy 2500 forint helyett egyenként 
1500 forintért tehetik le a vizsgá
kat.

Az akcióhoz regisztrációs lap 
kitöltésével és beküldésével lehet 
csatlakozni. A regisztrációs lapok 
megtalálhatók a Népszavában jú
lius 15-től, illetve a Népszava 
honlapján, az Algyői Teleházban, 
neten: hUp^ecdl.nepszava.huí

Lapszemle:AlgyorőI írták
Nagyközségünk, Algyő örvendetes 

módon gyakran szerepel az országos és a 
helyi újságokban. Ízelítőül néhány írás 
tartalmát ismertetjük.

A Délmagyarország arról számolt be, 
hogy k észül Algyő új védelmi terve. 
Ugyanis az EU szabványainak megfelelő 
védelmi tervet kell kidolgozniuk a külö
nösen veszélyes tevékenységet folytató 
üzemeknek. Márpedig a legnagyobb koc
kázatot jelentő telephelyek országos listá
ján öt algyői is szerepel, miközben Ma
gyarországon 126, veszélyesnek minősí
tett üzem működik. Csongrád megyében 
egyedül az algyői ipartelepen találhatóak 
kiemelten veszélyesként nyilvántartott te
lephelyek. A Mól Rt. különböző ágazatai 
öt telephelyet tartanak fenn Algyőn és a 
Prímagáz Rt. is működtet itt üzemet. Az 
országban a legveszélyesebb tevékenysé
get folytató 50 cégnek, így az öt algyői
nek is tavaly szeptember 30-áig kellett 
volna biztonsági jelentést készíteni, hogy 
milyen anyagokkal dolgoznak. A doku
mentumok leadási határidejét idén július 
elsejére módosították. A katasztrófavé
delmi szakemberek az ezekben foglalta
kat jelenleg ellenőrzik és ez alapján ké
szülhet el később a cégek belső védelmi 
terve, amely a katasztrófaelhárítást szol
gálja. A Mól Rt. algyői telephelyeire vo
natkozóbelső védelmi tervét eljuttatta az 
OKVF-hez, mely vizsgálja azt. Ellenben 
e jelentést az algyői önkormányzat még 
nem kapta meg, így nem készíthette el sa
ját védelmi tervét. E terv kidolgozására

az önkormányzatokat, illetve a veszélyes 
tevékenységet folytató cégeket az 1999- 
ben elfogadott katasztrófavédelmi tör
vény kötelezi erre. Ugyanakkor Algyő 
rendelkezik saját védelmi tervekkel, csu
pán ezeket kell kiegészíteni és összehan
golni a Mól Rt. által kidolgozottakkal.

A Délmagyarország sport oldalin 
rendszeresen olvashatunk az algyői sport
életről. Legutóbb arról tudósítottak, hogy 
a közelgő bajnoki rajtok előtt egyre-más- 
ra játsszák az edzőmérkőzéseket a labda
rúgócsapatok, így az NB Il-es Makó az 
Algyőt legyőzte a sokgólos találkozón. 
Július végén a Makó FC-Algyő összecsa
pás végeredménye 7-2 (3-0) Július utol
só hetében már összemérte tudását a két 
csapat: július 23-án az NB III-as Algyő 
otthonában az NB Il-es Makó 2-0-ra j  

nyert. Az ezt követő találkozón nagyobb 
különbség alakult ki: a magasabb osztály
ban futballozó Maros-partiak (Kovács -  
Sümeghy, Magyar, Kazán, Kis K. -  Bagi, í 
Varga, Bány, Fábián -  Zakar, Patkós; cse- 
reként játszott még: Hadár, Pálinkó, 
Brakszatórisz, Gyenes, Czirbus) rengeteg 
helyzetükből hetet (gólszerzők: Zakar, ! 
Hadár 2-2, Bagi, Bány, Magyar) kihasz
náltak. Pedig az edzőmeccs elején a ven
dég algyőiek (Dénes -  Rau, Gál, Pécsek, j

Krucsó -  Podonyi, Krajczár, Pataki, 
Daróczi -  Terhes, Szabados; cserék: Hor
váth, Miklós, Sebők, Ábrahám; gólszer
zők: Krucsó, Podonyi) elhúzhattak volna, 
de kétszer is ordító ziccerben hibáztak -  
zárul a tudósítás.
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Egy Zanussi márkájú
5 kg-os m osógép újszerű 
állapotban eladó, hely szű

ke m iatt. M egtekinthető: 

Algyő, Bartók Béla u. 67.
II.em/7.a. Sánta Klára

P o lsk i F ia t 126 P650E  
(1990-es, kulcsos indítású, 
nagy műszerfalas) 
műszakival, zöldkártyával, 
korának megfelelő állapot
ban eladó.
Ár: 125.000,- Ft 
Érd.: 06-30-254-4632

Eladó!
Zanussi KTS A 120 típusú 
új hűtőszekrény (garanciá
lis).
É rdeklődni: Komp u. 10. 
sz. alatt lehet egész nap. 
Tel.: 268-453

/  RÁBAGÁZ BT. vállal: N

& Lakások,
magánházak építése,
kivitelezése,
épületgépészet,

X  csatorna, víz, gáz 
tervezése, 
kivitelezése.

Gyubák J ó zse f
okleveles gépészm érnök 

268-086, 30/49-32-533
Bartók Réla n 53/

Redőny, reluxa, harmonika 
ajtó, szalagfüggöny és nap
ellenző készítés.
Tel.: 06-30-953-0395

Lada 1200 (1980-as) szep
temberig műszakis, 
kiváló motorikus állapot
ban, kikímélve, 
idős tulajdonostól sürgősen 
eladó.
Irányár: 65 ezer forint.
Érd.: 06-20-9936-782

Görögországi körút
2003. OKTÓBER 2-TŐL 10-IG

Október 2-3. Indulás Szegedről a kora esti órákban. (Románia -  Bul
gária -  Görögország) Érkezéstől függően Szalonikiben városnézés, majd 
az Olimposz hegy megcsodálása után indulás Paráliára. A szállás elfogla
lása után fürdés, pihenés. Elhelyezés 2x2 ágyas apartmanokban.

Október 4. Korán indulás a Meteórákhoz, érkezéstől függően látoga
tás egy kolostorban. Utána irány dél! A híres Delfoi jóshely megtekintése 
után áthajózás a Peloponészoszi félszigetre. A szállás Patrasban, ** szál
lodában.

Október 5. Olümpia megtekintése után Korintosz, Mükéné romjai kö
vetkeznek. A szállás Tolo-ban, 2x2 fős apartmanokban.

Október 6, Égisz napos strandolás, pihenés. Fakultatív program: az 
epidauruszi színház megtekintése. Szállás: mint előző este.

Október 7. Indulás Athénbe. Akropolisz, Agóra, Niké temploma, stb. 
Este görög naplemente megtekintése Sunion, Poszeidon templománál. 
Szállás: ** szállodában.

Október 8. Egész napos athéni városnézés, szabad program (Nemzeti 
Múzeum, Piaka, stb.) Szállás: mint előző este.

Október 9. Indulás északra, Paráliára. Közben a marathoni emlékhely 
megtekintése. Szállás: ugyanott, mint első este.

Október 10. Indulás kora reggel haza Bulgárián és Románián keresz
tül. Érkezés a határtól függően az éjszakai vagy 11-én a hajnali órákban.

Utazás légkondicionált autóbusszal.
Utasbiztosítás megkötése kötelező! (210 Ft/nap)
Részvételi díj: 86900,-Ft, amely tartalmazza az autóbusz költségeit, a 

szállást, a félpanziót, az idegenvezetést, az autópálya díjat, a parkoló dí
jat; nem tartalmazza a kompátkelés költségét és a belépőjegyek árát.

A program csak 35 fő jelentkezése esetén indul!
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: TETRADOL TRAVEL Bt. Sze

ged, Szent István tér 6. Rácz Dezső: 487-835. Algyői Könyvtár: 517-170, 
267-180. Tájház: 268-220, 268-170

Teleház szolgáltatások
-SPIRÁLOZÁS: (10-130 oldalig) 200-350.- Ft 
-fénymásolás (A/4-es egyoldalas) 10.- Ft 
-fénymásolás (A/4-es kétoldalas) 20.- Ft 
-fénymásolás (A/3-as egyoldalas) 20.- Ft 
-fénymásolás (A/3-as kétoldalas) 30.- Ft 

100 oldal fölötti másolás esetén 25% kedvezmény

-nyomtatás (fekete -  fehér szöveg) 
-nyomtatás (fekete -  fehér rajz, kép) 
-nyomtatás (színes szöveg) 
-nyomtatás (színes kép)

20.- Ft 
50.- Ft 
40.- Ft 

400.- Ft

-fax oldalanként (hazai) 
-fax oldalanként (külföldi)

100.- Ft 
200.- Ft

-számítógép használat
(pl.: szövegszerkesztés,CD-ROM) 

-szövegszerkesztés igény szerint 
-számítógépes játék

100.- Ft/óra 
200.- FI/oldal 

150.- FI/óra

-Internet használat és e-mailezés 
de minimum

260.- Ft/óra, 
100.- Ft!

-szkennelés és nyomtatás (fekete) 
-szkennelés és nyomtatás (színes) 
-szkennelés lemezre (+floppy ára)

100.- Ft 
400.- Ft 

50.- Ft/kép

Anyakönyvi 
hírek

H ázasság o t k ö tö tt:  Boros 
G éza J ó z s e f  és Süli- Z akar  
Mariann (2003.07.05.); Boldi
zsár Zoltán és Barna Gabriella 
(2003.07.12.).

S z ü le te t t :  G áli F anni
2003.06.11-én, születési súlya 
3400gr, apja Gáli Tibor, anyja 
Belovai Veronika; Juhász Eni
kő  2003.06.18-án, születési sú
lya 2980gr, apja Juhász Attila, 
anyja H atvani M árta; Tápai 
Roland 2003.06.24-én, születé
si sú lya  2940gr, ap ja  Tápai 
Gergely, anyja Balog Edit; Süli 
Virág 2003.06.27-én, születési 
súlya 2660gr, apja Süli Tibor, 
anyja Berényi Zsuzsana; Barta 
Dániel 2003.07.01-jén, szüle
tési súlya 3290gr, apja Barta 
Gábor, an y ja  Fodor M ária; 
Horváth Viktória 2003.07.11- 
én, születési súlya 3820gr, apja 
Horváth Dániel, anyja Nemes 
Nikoletta.

E lh u n y t :  L ele  J ó z s e f
(2003.06.25.).

Közkívánatra: 
a könyvtáros nap 
résztvevői kérték

Krumplislepény
K ö zk ív án a tra  k ö z ö ljü k  a 

könyvtáros napon oly nagy si
kert aratott krumplislepény re
c ep tjé t. 3 d l t e jb ő l ,  2 d k g  
élesztővel, 1 tojással, pici cu
korra l és sóval, annyi liszttel, 
am ennyit felvesz ke lt tésztá t 
k é s z í tü n k . M e g k e le sz tjü k , 
majd kinyújtjuk és zsírozott, 
lisztezett tepsibe tesszük (gáz
tepsi nagyság)

Töltelék: fél l i te r  te jfö l, 1 
kg k ru m p li, k is  só , 10 dkg  
zsír, 6 tojás

A krumplit megfőzzük, meg
törjük és a tejföllel, liszttel, pi
ci sóval, a 6 tojás sárgájával jól 
kikavarjuk. A tojások fehérjét 
felverjük; habunkat gyengén 
ö sszek ev e rjü k  a k ru m p lis  
masszával, rátesszük a tésztára 
és előmelegített sütőben piros
ra
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Naptársoroló
AUGUSZTUS (NYÁRUTÓ, KISASSZONY HAVA)

„A harsány, napsütésben, 
oly csapzott már a rét, 
és sárgáll már a lomb közt, 
a szép aranyranét,
Mókus sivít már és a büszke, 
vadgesztenyén is szúr a tüske."

Radnóti Miklós: Naptár 
Fejedelm i hónap ez. A ugustus róm ai 

császárról kapta nevét. Ő volt a római biro
dalom  első császára. Ha m ár itt tartunk, 
szükséges megemlíteni, hogy időszámítá
sunk után 79. augusztus 24-én tört ki a Ve
zúv s izzó lávával elpusztította Pompeit.

Ezen hónap kiemelkedő természeti je 
lenségei: vihar, aszály, csillaghullás. (Ez 
utóbbi nem jelenti azt, hogy leesik egy-egy 
csillag az égről.) A tünemény oka: a Föld
9-14. között egy hatalmas meteorrajon ha
lad keresztül, amelyek hajdan szétrobbant 
égitestek a darabjai, s azok átjutva a leve
gőburkon, felizzanak a súrlódáskor, és így 
válnak láthatóvá.

Tizenegy éve augusztus 1-je az anyate
jes táplálás, a szoptatás világnapja, 6. pe
dig im m áron 25 esztendeje  a nukleáris 
fegyverek betiltásáért folyó küzdelem vi
lágünnepe. Elseje emlékezetes még azért 
is, mert 1946-ban ekkor hozták forgalomba 
az új forintot. Az említett két naphoz tarto
zik két tragédia is: 1-jén kezdődött a varsói 
fölkelés és 63 napig álltak a barikádosok 
és teljesült Hitler parancsa, mely így szólt: 
Varsót a földdel kell egyenlővé tenni. így 
lett sajnos! Meghalt 200 ezer ember!

A 6-ai szörnyűségben atombombát dob
tak Hirosimára, mikor is 90 ezer épületből

65 ezer megsemmisült, a halottak száma 
pedig 80 ezerre tehető. A tömeggyilkos pi
lóta neve: Lawrence A. Kennan százados.

Augusztus 6-án 1881-ben született egy 
igazán békés, ember-milliárdoknak jót tevő 
ember: ő Fleming, aki föltalálta a penicil
lint, s ezért 1945-ben Nobel-díjban része
sült. így szólt szerényen: “Azzal vádoltak, 
hogy én találtam fel a penicillint. A peni
cillint senki sem találta fel, mert végtelen 
idők előtt a természet és egy bizonyos pe
nész már előállította.”

Augusztus 20. István napja. Ő Szent Ist
ván, az államalapító. Erőskezű uralkodó 
volt. Leverte Koppányt, Gyulát és Ajtonyt 
a pogány vezéreket és egységes, szilárd ál
lamot teremtett. E nap állami ünnepünk.

Szomorúan írom le, de sajnos tény: kö
zeleg az ősz. Mi sem bizonyítja jobban ezt, 
kezdődik a m adárköltözés. A gólyák, a 
fecskék már a hónap végén kászálódnak, a 
telet Dél-Afrikában töltik. Mire megteszik 
a tízezer kilométeres utat, nálunk már ka
rácsony van.

Illik tudni: 1526. augusztus 29-én volt a 
mohácsi csata, 1675. augusztus 11-én ala
p íto tták  a G reenw ichi csillagvizsgálót, 
1911. augusztus 20-án érte él Amundsen a 
Déli sarkot, 1863. augusztus 3-án született 
Gárdonyi Géza író (Agárd), 1884. augusz
tus 14-én született Clark Ádám mérnök, a 
Lánchíd építésvezetője, az Alagút tervező
je  (Edinburgh), 1749. augusztus 29-én szü
letett Goethe költő (Frankfurt am Main)

Az érdekes névnapok és jelentései: min
denképp kiem elkedik Ilona. Kosztolányi

Dezső versben magasztalta ezt a gyönyörű 
keresztnevet. Idézek néhány sort a költe
ményből:

„Lenge lány, 
aki sző, 
holdvilág, 
mosolya: 
ezt mondja, 
a neved,
Ilona,
Ilona.

Elmúló
életem
hajnala,
alkonya,
halkuló,
nem múló,
hallali,
Ilona.

Lankatag
angyalok
aléló
sikolya,
Ilona,
Ilona,
Ilona,
Ilona.”

A H elena név régi m agyarosodásával 
alakult ki. Magyarországon a középkor óta 
gyakori.

Tizennyolcadikén köszöntjük őket. Ked
vesen szép még Rózsa harmincadikán, s 
ezt a nevet kellemes virágtól kölcsönözték.

Á.S.

Visszatekintés a könyvtáros napra
A S o m ogy i-könyv tár és a 

Csongrád Megyei Könyvtárosok 
E gyesü le te  sze rv ezéséb en , 
Algyő polgármesteri hivatala és 
az algyői könyvtár meghívására 
2003. június 26-án a megye köz
ségi, városi, munkahelyi és fel
sőoktatási könyvtárosai részt ve
hettünk a 31. könyvtáros napon.

A tájházban, reggel frissen 
sü tö tt k rum plis- és túrós le 
pénnyel fogadták a társaságot a 
nyugdíjas klub asszonyainak és 
Herczeg József képviselő úrnak
-  mint fűtőmester -  jóvoltából.

A részt vevő, m integy 130 
könyvtárost a faluházban fo
gadta Molnárné Vida Zsuzsan

na alpolgármester, Karsai Lász- 
lóné (M anyika), a K ulturális 
B izottság vezetője és M énesi 
Lajosné (Jusztika) könyvtáros. 
M ár belépéskor elcsodálkoz
tunk a faluházbeli konferencia- 
terem  láttán, hisz az bárm ely 
nagyvárosban m egállná a he
ly é t. A szék ek en  az ö n k o r
mányzat nagyvonalú ajándéka 
várt bennünket.

Bevezetőül az alpolgárm es
ter asszony ism erte tte  a falu 
történetét, elmagyarázta a tele
pülés címerének keletkezését, 
illetve a rajta látható jelképek
ről b eszélt. E z u tán  M énesi 
Lajosné diaképekkel illusztrált

e lő a d á s t ta r to tt  az a lgyő i 
könyvtár múltjáról, jelenéről és 
jövőbeni elképzeléseikről. Ezt 
követően a SZTE Angol-Ame
rikai Intézetének, valamint az 
O sztrák Irodalom  és K ultúra 
tanszékének oktatóitól -  Boc- 
sor Pétertől és Bombitz Attilá
tól -  tartalmas és érdekés elő
adást hallgathattunk. A délelőtt 
háziasszonya Szőkefalvi-Nagy  
Erzsébet, a Somogyi-könyvtár 
igazgatója volt.

Ebédet a szabadidőközpont
ban tálalták, a polgármester úr 
pénztárcájára 1-1 kávéval.

D élután  a könyvtárban  az 
egykori algyői könyvtárosok

m eséltek a kezdetekről, majd 
Ménesiné 1-1 szál virággal kö
szöntötte őket.

A könyvtáros nap résztvevői 
nevében köszönjük azt a sok 
szeretetet, kedvességet, figyel
mességet, amellyel fogadták a 
betérőt! Köszönet dr. Piri Jó 
z s e f  polgárm ester úrnak és a 
képviselő-testületnek, Karsai 
Lászlóné Manyikának és a két 
könyvtárosnak, Ménesi Lajosné 
Jusztikának  és Kiss M ihályné  
Nusikának, valamint a nyugdí
jas klub asszonyainak a jó  han
gulatú és nagyvonalúan rende
zett napért.

- apiros -
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DR. BÁLIND SÁNDOR házirovos rendel:

Augusztus 1-én 13-17-ig
Augusztus 4-8-ig 7.30-12-ig
Augusztus 11-15-ig 13-17-ig
Augusztus 18-22-ig 7.30-12-ig
Augusztus 25-29-ig 13-17-ig
Szeptember 1-5-ig 7.30-12-ig

Augusztus 25-29-ig dr. Bálint Sándor szabadságon van.
Telefonszáma: 06-30/260-38-99 

Betegeit a megszokott időben helyettes látja el.

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

augusztus 01-jén 12.30-16.30-ig 
augusztus 04-08-ig 07.30-11.30-ig
augusztus 11-15-ig 12.30-16.30-ig
augusztus 18-22-ig 07.30-11.30-ig
augusztus 25-29-ig 12.30-16.30-ig
szeptember 01-05-ig 07.30-11.30-ig
szeptember 08-12-ig 12.30-16.30-ig
Dr. Tóth Máriát augusztus 4-től 15-ig 

dr. Bálind Sándor helyettesíti.
Telefonos elérhetőség: 

új számon 2003. július 1-töl! 06 -  30 -  6-381-863

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

Augusztus 1-jén 7.30-12-ig 
Augusztus 4-8-ig 12.30-17-ig
Augusztus 11-15-ig 7.30-12-ig
Augusztus 18-22-ig 12.30-17-ig
Augusztus 25-29-ig 7.30-12-ig
Szeptember 1-5-ig 12.30-17-ig

Augusztus 4-től 8-ig Törökné Dr. Kálmán Antónia szabadsá
gon van. Betegeit a megszokott időben helyettes látja el.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 8.15-141.5
Kedd, csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 9.00-14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202 
Mól utalványt elfogad!

DR. SZUARTO MARTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76 .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. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos 
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038:

Augusztus 1-től 7-ig:
Hétfő: 8-12-ig
Kedd: 8-11-ig
Szerda: 13-16-ig
Csütörtök: 8-10-ig
Péntek: 8-12-ig

Augusztus 8-tól 31-ig:
Hétfő: 10-12-ig
Kedd: 10-12-ig
Szerda: 13- 15-ig
Csütörtök: 10-12-ig
Péntek: 10-12-ig

Csecsemő tanácsadás: péntek 12-14-ig 
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9 -10-ig 
Terhes tanácsadás: augusztus hónapban csak Algyőn 

hétfőn 8.30-10-ig 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-15-ig

Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038

Kérjen időpontot a háziorvosával történő találkozásához!
2003. augusztus 1-jétől hatályba lépett az a rendelet, amely az 

orvosokat arra kötelezi, hogy kérésre időpontot adjanak a beje
lentkező pácienseknek. Dr. Csehák Judit egészségügyi miniszter 
sajtótájékoztatón közölte, hogy 2004. januártól az egészségbizto
sító  és az Állami N épegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) szigorúan ellenőrzi, hogy a háziorvosok lehetőséget ad- 
nak-e a betegeknek arra, hogy időpontot kérjenek a rendelésre.

(Dr. TÓTH MÁRIA 2003. július 1-jétől biztosítja az előzetes 
bejelentkezés alapján történő ellátást.)

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 
MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; Szombaton, 

vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Algyő, Egészségház u. 42.
Tel.: 62/267-866 Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024

Algyőn: Egészségház u. 42 szám alatti szolgáltatásainkat vehe
tik igénybe:

Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00-ig 
Pénteken: 8.00-10.00-ig
Nagyfán: minden hónap első csütörtökén 15.00-17.00-ig az 59- 

es számú lakásban.
Ingyenes jogi tanácsadás: augusztus hónapban szünetel 
Ingyenes pszichológiai tanácsadás: augusztus hónapban szü

netel
Adományok kiadása, átvétele: (régi könyvtárban)

Szerdán: 13.00-15.00-ig 
Pénteken: 9.00-11.00-ig 

Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes szol
gáltatásaink igénybevételére.
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Anna napi búcsú 2003.

A templomi körmenet az Anna-napi búcsúhoz tartozik.

Nem leltem nyomára annak, mi
óta tartanak búcsút Algyőn. Száz év 
körül taksálom. Néhai Pósa Sanyi 
bátyám beszédeiből dereng, hogy 
suhanc korában későbbi 
szerettének, Annus néninek búcsú
kor bálban csapta a szelet. Ha élné
nek, közel járnának a százhoz.

„Az algyőiek jeles ünnepei kö
zött elsőnek számít az Anna napi 
búcsú”- idéztem az Algyő és népe 
monográfiából. Azt is tudom, hogy 
a tréfás kedvű tápaiak szerint ez 
„tökkápisztás” búcsú (zárójelben 
jelzem: az ő hasonló ünnepüket 
szatyorszentelőnek titulálják).

Báloztak hát ilyenkor a rege sze
rint, mi több Balatonfüreden az első 
Anna-bált 1825-ben jegyezték. 
Hány éves hát a búcsú?

Inkább érdekes hogyan is zajlik 
mostanság. Fölér egy szerény lagzi- 
val. Már jóval huszonhatodika előtt 
alkusznak az emberek: add a birkát 
olcsóbban, akkor viszem az egé
szet. Bizony ilyenkor a szerencsét
len birkáké és marháké a „fősze
rep”. Azok kerülnek bográcsba. So
kan így szólnak: halat főzők, no 
meg sütök, másutt meg kecskét 
vágnak vagy disznót ölnek. Lényeg 
az evés-ivás, vendégvárás, vendég
látás - tiszta szívvel.

Anna. E szép nevet a Szamóca 
utca előde a Szent Anna utca őrizte. 
Talán még megvan mementónak 
egy házszámtábla az említett utca 
egyik épülete verébdeszkáján.

Elmaradhatatlan a szentmise, a 
körmenet. Anna, Szűz Mária édes
anyjának a neve. Keresztnévként az 
Árpád-kortól népszerű. Héberből 
eredeztetik, s így kegyelmet, kö- 
nyörületet jelent.

Az idei búcsú gyakorlatilag 26- 
án szombaton kezdődött az Ősgye- 
viek Baráti Köre találkozójával a 
faluházban.

Délután szentmisét celebrált dr. 
Laurinyecz Mihály lelkész. Ezt 
hangverseny követte, amelyen Vaj

da Júlia operaénekes énekelt, az ün
nephez való műveket énekelt - 
gyönyörűen. Elektromos orgonán 
kísérte Bottkáné Égető Mária a 
Szegedi Dóm orgonistája - hasonló 
gyönyörűséggel.

Vajda művésznőt a templomról 
faggattam, elmondta:

-Kívülről kecsesen szép, belül 
kedves, hivalkodástól mentes az is
ten háza. Meglepett, hogy alig van 
visszhang. Kiválóan megfelel hang
versenyek megtartására.

Égető Mária külön szereti 
Algyőt. Itt tanította 1987-88-ban a 
gyerekeket zongorázni. A műsor 
után megköszönte a lehetőséget, 
hogy felléphetett itt..

-Úgy tudom az orgona a hang
szerek királya, igaz ez?

- Ha férfiak mondják igen, de a 
nők királynőnek nevezik. Aki orgo
na muzsikát hallgat, az a minden- 
séggel beszélget.

A könyvtárban Laurinyecz tisz
telendő úr nyitotta meg a liturgikus 
ruhák tárlatát. Molnár Mária tápai 
könyvtáros az ottani népviseletek
ről tájékoztatta a hallgatóságot. El

mesélte, hogy az édesanyja által ké
szített és az itt közszemlére tett ba
bák nem játékszernek készültek, 
azok a régi népviseletek kicsinyített 
másolatait táiják a nézők elé.

A tájházban Anna- napi mulatsá
got tartottak. A Coco-Bongo együt
tes latin dalokat énekelt az algyői 
éjszakában. Olaszok lettünk meg 
spanyolok a kvintett hallatán. Ide
varázsolták az azúrkék tengert, Ná
polyi és Cataniát, Barcelonát és 
Toledót. Zenehallgatás közben lát
tam tapogatót és varsát, emlékképe
im pedig vaporettót mutattak és a 
nagy hallal birkózó öreg halászt.

A könyvtár előtti térség építői 
bizonyára nem „táncparkettnek” 
csinálták a díszburkolatot, de bebi
zonyosodott, hogy arra is nagysze
rűen szolgált. A menettáncosok 
azokon a kockákon ropták.

Vasárnap délután pontosan fél 
hétkor kezdődött a faluház szabad
téri színpadán a nemzetközi nép
tánc gála.

Izraelből, Naharia városából jött 
fiatal ének és tánccsoport elragadó 
műsorral reprezentálta országát.

Kellemes meglepetéssel is szolgál
tak: Magyarul énekelték a „Az a 
szép, az a szép, akinek a szeme 
kék” kezdetű nótát, de kurizáltak 
szépasszonynak is.

Nagyon megkapó volt, mikor 
egy pöttöm algyői kislány illegett- 
billegett a színpad előtt. Az együt
tes vezetője föladta őt színpadra, 
ahol egy kedves hölgy karjában 
folytatta műsorát. Az ifjú kisasz- 
szony Gyurcsik Andrea 16 hónapos 
korában kezdte színpadi karrierjét.

A Koppenhágából érkezett zené
szek, táncosok az északi népek nyu
godtságával, az 1800-as évek köze
pén volt népviseletben léptek föl. 
Az algyői Hagyományőrző Együt
tes és a citerások a tőlük megszo
kott színvonalas műsorukat kínálták 
a publikumnak. Angliát a Morris 
táncosok képviselték sikerrel.

A vajdasági művészek Marto- 
nosról hozták tánckultúrájukat. Kü
lönlegesség volt a Losonczi Piroska 
által dirigált kanizsai harmonikások 
koncertje, csak úgy, mint a másik 
izraeli csoport műsora. Ezek az 
amatőr művészek a Debka Caboul 
népi táncosai az arab életet repre
zentálták előadásukkal.

Észtországot a Segapidi együttes 
képviselte.

A mutatványosok, az édesség és 
a bizsu árusok a búcsú nélkülözhe
tetlen „kellékei”. Nélkülözte vi
szont Algyő népe a csapolt sört mé
rőket, Iángossütőket, lacikonyháso- 
kat. Miért? Ki tudja?

A búcsú hátteréhez tartozik 
még, hogy a hét utolsó három nap
ján az algyői faluvédők autóval jár- 
őrözve vigyázták a rendet éjszaka 
is.

Bevégeztetett hát egy újabb bú
csú. Ez alaposan eltért a korábbiak
tól. A kétnapos esemény az egyházi 
ünnep mellett rangos szórakoztató 
nemzetközi, művészeti fesztivál 
volt.

Ács S. Sándor

A kanyargó Tisza partján...
Az ősgyeviek 18. találkozójukat tartották a 

falu védőszentjének Szent Annának névnap
ján.

Nagy érdeklődés és részvétel mellett „A ka
nyargó Tisza partján...” című nóta dallamával 
kezdődött július 26-án a gazdag program-soro- 
zat. A faluház szépen feldíszített színház termé
ben fogadta Karsai László ÖBK elnök az ország 
minden tájáról és az Angliából érkező baráto
kat, vendégeket.

A találkozót megtisztelte jelenlétével Algyő 
polgármestere, dr. Piri József is, aki egy tájé
koztató keretei között nyújtotta át az Algyő szép 
ívű fejlődését bemutató „képet”. E nyílt levél
ben fejezi ki köszönetét az OBK egész tagsága 
a konkrét forintokban is mérhető önkormányza

ti költségvetési támogatásért, amelyben része
sült a szervezet. A találkozó díszvendégei vol
tak dr. Dubecz György jegyző úr, illetve dr. 
Dubeczné dr. Károlyi Éva a Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője, helyettes állam- 
titkári minőségében. Éva asszony üdvözölte a 
falu vezetőinek 1996-os sorsfordító elhatározá
sát, amelynek kézzel fogható eredménye a szé
pen virágzó Algyő.

Vastaps fogadta és szakította meg sokszor a 
Parlandó énekegyüttes több, mint fél órás mű
sorát. A szakavatott énekegyüttest vezető Laka
tos Béla a lelkes, amatőr csapatból profi szintű 
társulatot varázsolt. Köszönjük Neki és a kórus
nak a szereplést! Emelte a találkozó fényét Kó
nya Krisztina, a Szegedi Nemzeti Színház fiatal

énekművésze, akinek a hangja nemcsak a füle
kig, hanem a szívekig is eljutott.

A közös jó étvággyal elfogyasztott, lábszár
ból készült marhapörkölt után Igaz János bará
tunk húzta a talpalávalót késő éjszakában nyú
lóan.

Mindenki úgy búcsúzott egymástól, hogy 
„Remek volt! Jövőre is ugyanitt találkozunk!”

Az ŐBK vezetősége a Hírmondó hasábjain 
köszöni meg dr. Rádi Samirnak, a szervezet 
tiszteletbeli tagjának és kedves feleségének, 
hogy a találkozó napján elhelyezték koszorún
kat Algyő alapításának emléktáblájánál és hogy 
személyes nagylelkű adományukkal támogatták 
az Ősgyeviek Baráti Körét.

OBK vezetősége
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Jelentkezés: augusztus 15-ig

Algyői kirakodóvásár
Állatni ünnepünk alkalmából 2003 . augusztus 20-án, szer

ikin ic g g d  .s óráiul napcsiiü az cK J „cavs/er  \o l l . .  " Knak^tló- 
Micán rciKiü/ik meg A lg ju n . A Szent lM \an-n.ipi ünnepsi’ahe/ 

kupL'si'liiJo ulg>ói k iu k od íiu isa i helyszínéül a fjlu h J / './a- 
hadieii vlnpadanak kornyéket |d(<lik ki. A  vű'-ai t v e r -O /ö  la- 
luh á/ ágs donröu n eve/ési díj mncc. külön kéiés eseten aszta
lokat padni ii hi-'tO'-il

....A i '^ y ő r M é é l j a ,  a,V^TMl̂ ,lVálM f f i ,'a'fó'gy-1
kori pjiit ■ >k hantiul utat inei>imiiu<isak az  éidek lődó  vondegse

A/, a ls jü i kii jku d íh  avaron kézm űves. gyA gjnn vént. pék
áru, édesség, gyüm ölcs, tejtennék, csem ege, régiség  stb. talál
hat gumiáru, il lelve vásanéric .ílakulhat ál u faluba/ v,/nbuilién 
színpadának környezete, továbbá a halászcsárda, a lacikonyhá- 
sok. a lanuusMitok. u p jcsem  esek  és hork miét esek \  altaljak a /  
ünnepi inogmeretttítósi Délmán a régi magyar gycniickjáték- 
i'kö a fu-.7ciep. a tervek >.7.011111 délután 1-i-lfi óra kíiAiit a va- 
sáti i(ira.it.i;íban \e is e n v e /n i is lehet lepény evesben. kiirélhú- 
/asban , de lesz /sákbulutas, .-áik.uis kes/ite-,. tuhhlelc l;e/inu- 
ves l\iglalk(</.i'. is,  3 könyvauisitás n a p é iig  iáit.

Jelentkezni 2003 augusztus 15 ig lehel - a hemuiaiiu. áiu- 
Miam kívánt rem iéin , illetve agrártermék leírásával, és ti/ A l
g y ő i Gazdakör által vélem ényezve -  a  1 a lgyői faluházban,

A z  A lgyői Gazdakör vélem énygyfijtése alapján a legötlete
sebb kiállítóhelyeket külön díjazzák!

A z algyői kirakodóvásárról további inform ációt a 6 2 5 1 7 -  
172-es telefonszám on adnak.

B érletárusítás. Az autóbuszbérieteket augusztus 
27-29. és szeptember 1-4. között árusítják a szokott helyen.

Kedves Olvasónk!
Köszönettel vesszük és várjuk véleményét újságunkkal, a cik

kekkel kapcsolatban. Azonban ha szeretné, hogy véleménye meg
jelenjen, kérjük adja meg nevét és telefonszámát, hogy az esetle
ges módosításokat, netán rövidítést megbeszélhessük. Köszönjük 
az eddigi észrevételeiket!

A véleményen, kritikán kívül várjuk saját írásaikat (vers, próza, 
élménybeszámoló stb.) A “külsős” szerzők között (évvégén) a 
Hírmondó Karácsonyon értékes ajándékokat sorsolunk ki.

A szeptemberi újságba szánt hirdetéseket, cikkeket augusz
tus 18-22. között kérjük leadni.

Szerkesztőség

*

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

Újságszerkesztő tábor
5-6. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁRI TAGOK FIGYELEM!

Augusztus 25-től 29-ig -  naponta 9-től 13 óráig -  számítógépes 
és újságszerkesztő tábort tart a könyvtár. A résztvevők megismer
kednek az internetezés, szövegszerkesztés, szkennelés, digitális 
fényképezés, újságírás, szerkesztés alapjaival. A tábor végére ösz- 
szeállítjuk a Telenyár című gyerekújságot.

Részvételi díj 1000 Ft (étkezés nincs benne!).
Jelentkezés a könyvtárban, vagy Kis Mihálynénál az alábbi te

lefonszámon: 267-180.

Programok a faluházban
AUGUSZTUS 1. (péntek) 9-12 óra Vegyes iparcikk 
AUGUSZTUS 4-8. (hétfő-péntek) 9-12, 16-19 óráig: FIESTA- 

TÁNCTÁBOR
AUGUSZTUS 5. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavásár, műanyag vá

sár
AUGUSZTUS 6. (szerda) 9-14 óra Ruhavásár 
AUGUSZTUS 7. (csütörtök) 9-13 óra Vegyes iparcikk 
AUGUSZTUS 8. (péntek) 9-12 óra Műanyagvásár 
AUGUSZTUS 11. (hétfő) 9-12 óra Ruhavásár, aprócikk 
AUGUSZTUS 12. (kedd) 8-12 óra Méteráru, bálás ruhavásár 
AUGUSZTUS 13. (szerda) 9-14 óra Ruhavásár 
AUGUSZTUS 14. (csütörtök) 9-13 óra Ruhavásár 
AUGUSZTUS 15. (péntek) 9-12 óra Cipő-, fehérneművásár 
AUGUSZTUS 15. (péntek) 19 órától: PÉNTEK ESTI HÁZIBU

LI * Dj. At. Kovy Belépő: 300 Ft 
AUGUSZTUS 17. (vasárnap) 9-13 óra: LOVASVERSENY 
(A programot az Algyői Hírmondó első oldalán ismerteti.) 

AUGUSZTUS 19. (kedd) 9-13 óra Ruhavásár 
AUGUSZTUS 20. (szerda): ÁLLAMI ÜNNEP 
(A programot az Algyői Hírmondó első oldalán ismerteti.) 

AUGUSZTUS 26. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavásár, műanyag vásár 
AUGUSZTUS 27. (szerda) 8-12 óra Ruhavásár 
AUGUSZTUS 28. (csütörtök) 9-13 óra Műanyag eszközök vására

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 1500 példányban

Kiadó: Algyői könyvtár és Tájház Felelős szerkesztő:
Ménesi Lajosné

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

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170 

Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Zár, majd nyit a könyvtár 
és a tájház

Az algyői könyvtár és a teleház augusztus 4-től 16-ig ZÁRVA 
lesz.

Augusztus 18-tól rendes nyitva tartás szerint üzemel: hétfő, 
kedd, szerda ás péntek: fél 10-től 12 óráig, 13-tól 18 óráig; 
csütörtökön: 13-tól 18 óráig.

Augusztus 22-ig zárva tart a tájház.

mailto:bibl@algyo.hu

