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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

VÁLASZOL AZ ISKOLA IGAZGATÓJA

— Milyen terveken gondolkodik ma az iskola vezetője?

— A közeljövőben fel szeretnénk újíttatni az egykori farki réti 
iskolát, s egy olyan bérlőt szeretnénk találni, aki ott gazdálkodna, 
művelné a földet, állatokat tartana, s az iskolások gyakorlati órákon 
segítenének neki. Kétségbeejtő, hogy a gyerekek egy része nem 
ismeri saját környezetét, nem tudja például megkülönböztetni egyik 
fafajtát a másiktól. Ha pedig nem ismerik környezetüket, nem is 
szerethetik meg azt, s azt sem fogják megtanulni, hogy a szemetet 
nem szabad az erdőben hagyni. Ez természetesen mentalitás kérdé
se is: nagyon sok időbe és munkába fog kerülni, míg meg tudjuk 
változtatni a gyerekek mentalitását.

— Mire gondol pontosan?

— Például arra, hogy az adott szó kötelez. Előfordult, hogy mikor 
egy svájci iskolával fölvettük a kapcsolatot, azért nem sikerült őket 
meghívni, mert a szülők és a gyermekek többsége kijelentette, nem 
tudják vállalni a vendéglátást. Annak idején megkérdeztem; hányán 
támogatnának egy ilyen isolák közötti kapcsolatot, mire nyolcvanöt 
gyermek szülei vállalkoztak rá, hogy segítenek. Hirdetésünk meg is 
jelent a svájci iskolakapcsolatok lapjában, egy zürichi iskola pedig 
válaszolt erre; ebben az isklában tanított egy kollega, aki Szegeden 
végzett. Először a svájciak jöttek volna Algyőre, tíz napra, majd mi 
mentünk volna oda ugyanennyi időre. A zürichiek már megvették a 
repülőjegyet, mikor megkérdeztem a gyermekeket, hogy akkor vál- 
lalják-e, amit ígértek. A  nyolcvanötből kettő jelezte, hogy igen, 
vállalják, egy pedig azt mondta: „bizonytalan”. És még valami: a 
tanárnő, aki a szervezés előmunkálataiban segített nekem, ekkor 
jelentette be, hogy rá ne számítsak, mert nemsokára férjhez megy, 
sőt, az iskolát is itt fogja hagyni. Tudom, hogy az anyagiak miatt 
léptek vissza sokan, hiszen az iskola — az iskolabál kudarca miatt, 
ahonnan körülbelül negyvenezer forint tiszta haszonra számítot
tunk — ezt a rendezvényt nem tudta anyagilag támogatni; mégis ... 
Levelet kellett küldenem, melyben leírtam, nem tudtuk megszervez
ni a fogadást, ne haragudjanak. így természetesen a mi tizennyolc 
fős küldöttségünk sem mehetett Zürichbe. Az eset nagyon felhábo-
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rított, úgy éreztem, hogy jóhiszeműségemmel éltek 
vissza, akik azelőtt mindent megígértek.

Ez után az eset után történt, hogy a técsőlek 
meghívtak bennünket új gimnáziumuk alapkő- 
letételére, és május elsejei majálisukra: az isko
laküldöttség ment volna teljes létszámmal és a 
népiegyüttes. Megbeszéltük, hogy kijön; Ingyen 
jött értünk a busz és Ingyen Is hozott haza 
bennünket. Az indulás előtti napon körbemen
tem az iskolában, elmondani még egyszer, mikor 
indulunk, mikor Jövünk, s ekkor jelentette be tíz 
vagy tizenöt gyerek, hogy nem Jönnek. A két 
busz azonban meg volt rendelve, a megbeszélt 
létszámnak megfelelően.

Ez a hozzáállás hiúsította meg az iskolabálat, 
kétszer is: a vendéglő tulajdonosa felkészült a 
bálra, nyersanyagot vett, erre az alkalomra embe
reket vett föl, hogy képes legyen ellátni bennünket, 
s mi a bál napjának reggelén szóltunk, ne hara
gudjon, de nem lesz bál.

— Mi a véleménye a Hírmondóban megje
lent nyílt levélről?

— A  levelet nem érzem bántónak. Az esemé
nyek utáni összevont szülői értekezleten üthet
tem meg olyan hangot, mely olyanokat is meg
bántott, akik az előzőekről nem tehettek. Meg
jegyzem azonban, hogy énrám soha nem volt 
jellemző a csípőből tüzelő stílus, az olyan hang
nem, amilyet a levél írója említ. A  véleményemet 
mondtam el akkor is. A  nyílt levélre Is megírtam 
már a választ, s abban azt írom, Jó, ha az embe
rek nyíltan hangoztatják véleményüket, és ez 
közérdeket érint. Szerintem ha Ágota eljött vol
na, személyesen is megbeszélhettük volna a 
problémát. Én sohasem védem elvtelenül a véle
ményem, hagyom magam meggyőzni. Amikor az 
ember kialakítja véleményét, akkor egy bizonyos 
mennyiségű Információ alapján teszi ezt. Ezek
ből az információkból lehet helyes és helytelen 
következtetést Is levonni. Ha azonban az infor
mációhalmaz bővül, vagy olyan információk de
rülnek kl, melyek megdöntlk az én elképzelése
met, akkor, úgy érzem, kötelességem megváltoz
tatni ezt a véleményt. Ez a magatartás azonban, 
szerintem, távol áll a köpönyegforgatástól.

—  E z  az ön ji lo zó f iá ja ?

— Igen. És szerintem az emberek többsége 
nem érzi vagy nem tudja, hogy — visszatérve ere
deti témánkra — a világ sorsa a családban és az 
iskolában dől el. Ezt a két közösséget kell erősíteni. 
Mert ha közösen föl tudjuk készíteni a gyerekeket 
a mai kornak megfelelő életre, mondjuk, az egész
séges életmódra, sokkal takarékosabban, embe

ribben tudnak majd élni, nem lesz például szük
ségük annyi gyógyszerre, mint eddig, kevesebb 
lesz köztük a beteg. A  gyerekeknek a helyes érték
rendet Is meg szeretnénk tanítani.

— Ezért vannak vizsgák?

— Sajnos, sokan morgolódtak amiatt, hogy a 
vizsga szigorú, s hogy egyáltalán miért van. Ez 
talán tényleg az elmúlt rendszer hibája: az embe
rek egy része nem tudja elviselni a tükröt, a vizsga 
pedig tükör, reálisan értékeli a tudást. Szerintem 
ez Igazi megmérettetés, erre a diákoknak Is szük
sége van: tudja a gyerek, hogy nem érdemes ze
nésznek mennie, ha a vizsgákon énekből végig 
kettes volt, és így fog kiderülni, hogy ki miben 
tehetséges; mindenki az, valamiben. A tehetség
nek kl kell derülnie, hiszen senkinek sincs ez a 
homlokára írva ... A  vizsgák eredménye pedig le
gyen nyílt.

Régen előfordultak kozmetikázott bizonyít
ványok. Ezt onnan tudom, hogy mikor ide kerül
tem, tovább tanuló diákjaink bizonyítványát elkér
tem a középiskolából, s volt, aki a Tömörkényben 
félévkor minden közismereti tárgyból megbukott. 
Az volt a probléma, hogy belteijes volt a tanítás; a 
diákoknak azonban nem csak Itt, ebben az Iskolá
ban kell megállni a helyüket, hanem később is. 
Olyan követelményrendszert kellett tehát bevezet
nünk, amely biztosítja, hogy a tőlünk tovább ta
nuló diákban nem jelent törést a továbblépés. 
Általában egyetemen kidolgozott tesztlapokat 
használjuk, a gyerekek képességüknek megfelelő 
erősségű tesztet kapnak, a vizsgán azonban egy
séges az értékelés: hány százalékát tudja a gyerek 
annak, amit tudni kell. így aki ezen a vizsgán 
megfelel, az másutt Is meg fog felelni. A  dolgo
zatokat elrakjuk, aki meg akaija ezeket nézni, 
megnézheti.

Amikor szerveztük az alapítványt, megkere
sett egy szülő, és azt mondta, hajlandó egy bizo
nyos összeggel támogatni az alapítványt, de csak 
altkor, ha a gyerek nem bukik meg. Azt mondtam 
neki, asszonyom, ha ez a gyerek kljáija ezt az 
iskolát, elvégzi az egyetemet, s végig úgy, hogy ön 
megveszi neki a bizonyítványt, s ha ön egyszer 
megbetegszik, s a fia azt mondja, majd én megope
rállak anyám, akkor nyugodtan feküdne-e a kése 
alá? Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez a 
vizsga nem a diák ellen van, hanem érte. Az is nagy 
fölháborodást váltott ki, hogy az évzárón nemcsak 
a kitűnők nevét hoztuk nyilvánosságra, hanem 
azokét Is, akiknek nem sikerült az év. A  fölmérések 
azonban bebizonyították, hogy a diákok többsége 
nem azért bukott meg, mert gyönge képességű, 
hanem azért, mert lusta, nem rendszeresen tanul,
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nem érdekli az Iskola. Erőszakkal azonban nem 
lehet tanítani, az már nem is tanítás, hanem ido- 
mítás, mi azonban nem idomítani, hanem tanítani 
szeretnénk.

Azok a szülők, akiknek a gyereke tovább sze
retne tanulni, Jogosan kifogásolták, hogy a tanár 
a negyvenöt perc nagy részét fegyelmezéssel tölti. 
Ezért osztottuk be adiákokat képességük szerint, 
ezért van A, B, C osztály, melyek között azonban, 
eredménytől függően, szabad az átjárás. Ha a gye
rekfejlődése komolyan megindul, a C osztályból az 
A-ba is átléphet. Ez a rendszer az egyént vizsgálja, 
fejlődését, vagy a fejlődés megakadását jelzi, s 
ezáltal, hogy ez kiderül, könnyebben segíthetünk 
rajta. Egyénre szabottan kell tanítanunk; ha pél
dául akad egy olyan diák, aki a saját csoportjában 
kimagaslóan teljesít, azt nem szabad abban a cso
portban hagyni, eggyel magasabb fokozatúba kell 
tenni. Aki azonban nem akar tanulni, az marad 
abban az osztályban ahol van.

— Nem blokkolja le végleg a gyereket az a 
tényf hogy megbuktatják?

— Nem. Akkor blokkol le egy ember, ha nem 
lát kiutat a problémából. Nálunk azonban van 
kiút, van pótvizsga is. Aki egész évben felelt, meg
írja a témazáró dolgozatokat, megírja a nagy vizs
gadolgozatot, s ez kettesre sikerül, akkor már nem 
bukik meg. Akinek nem sikerül mindez, az év 
végén a bizonyítvánnyal együtt megkapja a pót
vizsga tesztkérdéseit, s ezekre a pótvizsgáig, ha 
akarja megtanulhatja a válaszokat. Ha ezeket a 
válaszokat tudja, akkor körülbelül közepes szinten 
ismeri az egész anyagot; tudja az alapismereteket, 
melyekre föltétlenül szükséges lesz később. A diák 
pedig így érezni fogja; mi nem megfogni akarjuk, 
hanem átengedni, nem mi adjuk ajegyet, ő szerzi 
meg, mi csak a mércét tartjuk.

— Van-e eredménye az új követelményrend
szernek?

— Igen. Idén a nyolcadik A osztály tizenhat 
diákja közül egyet sem tanácsoltak el, mindet 
fölvették középiskolába, ebből a tizenhatból pedig 
hatot a Körösibe vettek fel, meg lehet nézni a 
dolgozataikat. Ami még nagyon fontos eredmény, 
hogy minden osztály osztályátlaga javult, egy osz
tály sem rontott. Ha egy négyszáz tanulós iskolá
ban megbukik huszonegy diák, s ebből a huszon
egyből nyolc évismétlésre, akkor ez egy elég jó 
arány. Az iskola átlaga háromegész öt tized; én ezt 
elégj ó eredménynek tartom, s ha ezekre a tényekre 
gondolok, úgy érzem, hogy megérte.

Bakos András

Köszönetét mondám 
sohasem késő

1993. jú lius 6-án az algyői temetőben vet
tünk végső búcsút Conda JózsejhétőL, ahogyan 
a legtöbben ismerték Mancika nénitől. Megdőb- 
benten, mély fájdalommal álltunk a kicsiny sírés 
a sok-sok virág mellet, szomorúan, nagyon nehe
zen tudtuk tudomásul venni, hogy 62 éves korá
ban ilyen hirtelen elszólította közölünk a kérlel
hetetlen halál

Ki volt ő ?  Szerető édesanya, feleség, nagy
mama, testvér, rokon, jó  szomszéd, olyan ember, 
aki mindenütt és mindenkinek igyekezett segít
séget nyújtani Ezért sohasem várt köszönetét, 
mégis úgy érezzük — különösen mi, az Algyői 
Iskola dolgozói, tanulói — , ha későn is, de meg 
kell köszönni mindazt, amit értünk tett.

A fa lu  apraja-nagyja tudja, hogy egyetlen 
leánya az iskola alsótagozatának nevelője, de ő 
hihetetlen energiáival igyekezett segíteni nem
csak neki, hanem minden pedagógusnak, gye
reknek egyaránt. Sokszor csak egy telefonba 
került, s ő már ott volt az iskolában, jött, segített, 
biztatott. Ha közülünk valakit nagy fájdalom  ért, 
mindig tudott vigasztaló szavakat nyújtani, so
kunk sorsát a szívén viselte. Ezen kívüljókedvet, 
derűt hozott közénk, a nehéz percekben is tudott 
biztatni, vigasztalni minket. Nem volt olyan ese
mény az iskolában, amelynek ő valamilyen mó
don részese ne lett volna

Mostmár nem tudjuk őt elérni... hiába csörög 
a telefon, kedves hangja nem tud többé biztatni 
minket Nem látjuk mosolygós arccal belépni az 
iskola kapuján, nem találkozunk vele többé az 
utcán. Köszönő szavaink hozzá már nem jutnak  
el, csak remélni tudjuk, hogy életében érezte 
szeretetünket, hálánkat.

Tudjuk, hogy halálával a családot érte a 
legnagyobb veszteség, fájdalmunkat enyhíteni 
nem tudjuk, de talán kicsi vigaszt nyújt, hogy 
sokan vagyunk, akiknek hiányzik kedves emberi 
lénye, fáj, hogy nem lehet közöttünk.

Emlékét örökre megőiizzük.

Az iskola alsótagozatának 
nevelői, tanulói nevében 

Kiss Ferencné 
Flórián Tibom é
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Vállalkozás —  funkcionális 
priOatizációOal

Ez alkalommal az egészségügyben megjelenő 
vállalkozásról kívánok sok konkrétummal szolgál
ni, a szóbeszédek néha téves híreivel szemben.

A  tervek szerint Algyőn Is üzemel egész
ségügyi vállalkozás, de a konkrét vállalkozás 
Ismertetése helyett (ez önreklám lenne), a házi
orvosi vállakózás bárhol és bármikor érvényes 
szabályait ismertetem.

Mielőtt a rendeleteket idézném, az egyik leg
fontosabb dolgot máris kiemelhetem: a vállalkozás 
által működtetett praxis („körzet”) betegei a mű
ködtető változását észre sem vehetik, ugyanolyan 
betegellátásban részesülnek, és érvényes biztosí
tási igazolványukkal ugyanúgy anyagi ellenszol
gáltatás nélkül vehetik igénybe az orvosi ellátást, 
mintha az eddig megszokottak szerint üzemelne.

A  vállakózás a törvény szerint NEM MAGÁN- 
RENDELÉS, tehát FIZETNI NEM KELL, csak a 
törvényben eddig is előírt szolgáltatásokért (pl. 
jogosítvány érvényesítése, orvosi látlelet, véralko
holvizsgálat, és bizonyos esetekben a székletvizs
gálat).

Ezeket a szolgáltatásokat részletesen a 
107/1992. sz. Kormányrendelet írja le. 1993. 
április 2-án született az 52/1993. sz. Kormány- 
rendelet, mely szabályozza a területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi vállalko
zást. Ez a rendelet lehetőséget ad az önkor
mányzatoknak, hogy az 1990. LXV. sz. és 1991. 
XX. sz. törvényekben rájuk ruházott egész
ségügyi ellátást akár egészségügyi vállakózás 
formájában is üzemeltethetik. Az önkormányzat 
ezt a lehetőséget az ÁNTSZ (volt „KÖJÁL”) enge
délye, valamint a TB Egészségbiztosítási Pénztá
ra külön szerződése alapján, megfelelő Jogi ke
retek között adja át a vállalkozásnak.

Ezek alapján a vállalkozásként üzemeltetett 
háziorvosi rendelés felettes szerve közvetlenül az 
önkormányzat, szakmailag az ÁNTSZ, és finanszí
rozás szempontjából a TB Egészségbiztosítási 
Pénztára.

A rendeleteken túl néhány szót a rendelet 
alkotóinak szándékáról. Az egészségügy jelenleg 
drágán üzemel. A funkcionális privatizációval nem 
lesz több pénz a praxis fenntartására, de az üze
meltető közvetlenül kapja azt, és az ő felelőssége, 
hogy mindenre Jusson belőle. Minden vállakozni 
szándákozó háziorvos abban bízik, hogy nem megy 
csődbe, és betegellátási színvonalát már az első 
időszakban is valamivel emelheti. Ez a vállalkozás 
teljesen eltér amegszokott vállakózásoktól. Ugyan

is az orvos nem tudj a növelni praxisának bevételét 
a betegforgalom vagy más vállakózásoknál meg
szokott módzserekkel (pl. áremelés), csak a rendel
kezésére álló fix összeg elosztását és felhasználá
sát teheti ésszerűbbé és gazdaságosabbá.

Az egészségügyi vállakózás Szegeden és környé
kén most van kialakulóban. A  szakemberek szerint 
csak ez lehet a jövő útja ...

dr. Tóth Mária
háziorvos

A szemetetők pénzbírsággal 
büntethetőkí

Aki az Algyői Hírmondóban megjelenő cikkeket 
figyelemmel kíséri észre veheti, hogy városrészünk 
szemetes mivoltáról, annak mértékéről és különféle 
jelzőiről már többször is olvashatott. Szükségesnek 
látom, hogy a részönkormányzat által ezen állapot 
megszüntetésére tett intézkedéseiről tájékoztassam a 
lakosságot.

Településünk, illetve annak környéke bármelyik 
irányba is haladunk egyre szemetesebb. Algyő terü
letén Ideiglenes szemétlerakóhely a Korsó u. mögötti 
kuktornál van kijelölve. Ide csak a háztartási és egyéb 
települési szilárd hulladékot lehet lerakni. A bontás
ból kikerülő törmeléket a Sándorfalvi úton lévő köz
ponti szeméttelepre lehet csak szállítani.

Az ideiglenes szeméttelepre kihordott és felsza
porodott szemét (használt törött bútor, autóalváz, 
egyéb háztartási gépek, és autógumi stb.) elszállítta
tásáért évek óta komoly pénzösszegeket kell az ön
kormányzatnak fizetni.

A kialakult tűrhetetlen állapot megszüntetése 
érdekében, mivel a társadalmi munka felajánlás, a 
felajánlás szintjén maradt, részönkormányzatunk a 
Polgármesteri Hivatal Városgondonokságával össze
fogva a szeméttelep lakotterület felőli részét bekerít- 
teti. A munkálatokat algyői lakosú vállalkozóval vé
geztetjük el, és már az elkészült munkán is látható 
az igényes és a minőségre Is adó szakértelem.

A helyi részönkormányzat döntése alapján a la
kóterületi alap terhére őrt is alkalmazunk, akit 
igazolvánnyal és karszalaggal is elláttak. Jogában 
van a szemét lerakásának helyét kijelölni, és a 
nem megfelelő szemét (autógumi, karosszéria 
stb.) lerakását megtiltani. Jelzésére aki a tilalma 
ellenére is a nem háztartási hulladékát lerakja az 
ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető, és 
10 000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.

A leírtakból Is kiderül, hogy csak közös összefo
gással, példamutatással nem csak saját házunktá- 
ján, de a közterületeken is megfelelő rend kialakítá
sával tudunk változtatni e helyzeten.

Sebők Péterné 
kirendeltség vezető
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VENDELETEK
Folytatva a pénzbeni és természetben nyújt

ható szociális ellátás lehetőségeinek felsorolását, 
most a temetési segély és a közgyógyellátás felté
teleit és az egyes Eljárási Rendelkezéseket Ismer
tetem.

Temetési segély
Temetési segély állapítható meg annak a ké

relmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetésé
ről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem 
volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
Illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Akkor veszélyezteti, ha a család egy főre Jutó 
havi nettó jövedelme a mindenkori legkisebb öreg
ségi nyugdíj másfélszeresét nem haladja meg. A 
segély mértéke a jövedelemhatárok figyelembe vé
telével a következő:

testtemetés hamvasztás
3200 Ft-ig 12 000 4000
3201—5120 Ft-ig 6 000 2000
5121—6400 Ft-ig 4 500 1500
6401—9600 Ft-ig 3 000 1000

Nem állapítható meg temetési segély akkor, ha
— az elhalt életbiztosítással rendelkezett;
— a temetés számlával igazolt költsége testte

metésnél 45 000 Ft-ot, hamvasztásnál 15 000 Ft- 
ot meghaladja.

Amennyiben az elhalt után hagyaték maradt 
a kifizetett temetési segély erejéig a Jegyző köteles 
hagyatéki hitelezői igénnyel fellépni.

Közgyógyellátás
Közgyógyellátásban a törvényben meghatáro

zottakon kívül az a szociálisan rászorult is része
síthető, akinek családjában az egy főre Jutó nettó 
Jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének a kétszeresét nem haladja meg.

Eljárási rendelkezések
A kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolást, 

és a segély formája szerinti bizonyítékokat.
A kérelmező a döntés ellen a határozat kézhez

vételétől számított 15 napon belül Szeged Megyei 
Jogú Város Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel 
élhet.

A határozatban megállapított kifizetésekről, 
átutalásokról a Szeged Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, a termé
szetbenijuttatások biztosításáról a Szeged Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 
Népjóléti Irodája minden hónap 5. napjáig köteles 
a változást a Közgazdasági Irodának jelezni.

A támogatásban részesülő a jogosultsága fel
tételeit érintő lényeges tények, Jövedelmi, vagyoni

viszonyai változását annak bekövetkeztét követő 
15. napon belül köteles az Egészségügyi és Népjó
léti Irodának bejelenteni.

A  szociális igazolásról szóló 1993. évi III. tv., 
valamint a jelen rendeletben meghatározott felté
telek hiányában vagy a törvény, illetve rendelet 
megsértésével nyújtott szociális ellátást azonnali 
hatállyal meg kell szüntetni, az ellátást jogosulat
lanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig köte
lezni kell:

— a pénzbeni szociális ellátás visszafizetésére;
— a természetben nyújtott szociális ellátás 

esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgál
tatásnak megfelelő pénz egyenérték megfizetésére.

Az előző bekezdés szerinti megtérítést a Ptk.- 
ról szóló 1959. évi IV. tv. 232. §. (2) bekezdésben 
meghatározott kamattal megemelt összegben kell.

A  rendelet ismertetését folytatva a következő 
számban a személyes gondoskodást nyújtó ellá
tásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő 
intézményi térítési díjak összegeit Ismertetem.

Sebők Péterné
kirendeltség vezető

Ady Endre Művelődési Ház 
augusztus ftai/i programja

4. 18 óra KISGAZDA-gyűlés.
5. 18 óra Nyári munkák a kiskertekben.
6. 16 óra Élménybeszámoló gyerekeknek.
7. 16 óra Algyői búcsú, videóvetítés.

10. 17 óra Játszóház.
11. 18 óra Asztalitenisz-bajnokság.
12. 18 óra Szőke Péter festőművész kiállítása.
13. 16 óra Főpróba Ópusztaszeren.
14. 18 óra Szereplés Földeákon.
15. 7 óra Kirándulás Gyulára.
17. 17 óra Gyöngyfűzés.
19. 18 óra Időskori betegségek.
20. 10 óra Szereplés Ópusztaszeren.
21. 9 óra Gyerekfoglalkozás.
22. 7 óra Kirándulás Csongrádra.
24. 17 óra Kedvenc babáim.
25. 17 óra Gyermekszakkörök újjászervezése.
26. 18 óra Őszi program megbeszélése.
28. 10 óra Hangszerbemutató.
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Vakáció mindig tesz
„A vakáció, a sza

badságidő az élet leg
lényegesebb  dolga. 
Fontosabb, m int a há
ború, és komolyabb, 
m int a munka. A  mun
ka egyszer megszű
nik, nem lesz rá  szük
ség, ahogy  a h itre  
sem  Vakáció viszont 
mindig lesz, akárcsak 
Szeretet." (JeanSuli
van)

Itt a nyár, a vakáció, a pihenés, a szabad
ság, az üdülés ideje. Vannak, akik majd’ egy 
évig készülnek erre a néhány hétre, és még
sem m indig találják meg azt a teljességet, amit 
reméltek. Néha viszont néhány óra, néhány 
nap teljes felüdülést hoz. Egy séta, pár nap a 
természetben, egy társ, egy társaság ... Mi a 
titka, m iért „történik” egyik esetben valam i és 
m iért „nem történt semmi” a másikban?

Néhány évvel ezelőtt különösen is nehéz 
helyzetben voltam, túlterhel tnek éreztem ma
gam, kicsit összecsaptak a fejem fölött a hul
lámok. Próbáltam teljesíteni a feladatokat, 
„átugrani a lécet", de nem ment. Úgy tűnt, sem 
mások, sem én nem értem egészen, mi a 
bajom.

Ekkor fedeztem fel újra a természetet. 
Egy-két óra a természetben elindított bennem 
valamit. Felfedeztem, hogy a természet nem 
hazudik, nem képmutató, nem álszent. Sőt, 
harmonikus, nyugodt, békés, türelmes, egy
szerű. Elfogad. Visszavezet magamhoz és az 
embertársakhoz. Segít levenni az álarcokat.

A  természet, mely Csend, melyen ott az 
Univerzum Lehellete, rávezet, hogy az élet 
nemcsak rohanás, hanem elsősorban valami 
olyan, am it élni lehet. Nem  megszerezni, bir
tokolni, használni és eldobni kell, hanem fel
fedezni, rácsodálkozni. Rájövünk, hogy nem
csak „a teljesítmény" van, hanem hogy az élet 
elsősorban „ajándék”, amit nem feltalálni, ha
nem  megtalálni lehet.

És a vándor a hegyek csendjében, a szik
lák fenséges magasán, az erdő zúgásában, a 
madarak énekében, a patak csobogásában, a

tavak hűs vizében, az eső selymes slmogatá- 
sában, a napsugarak forróságában, a vihar 
tombolásában, a felebarát segítő, tiszta, meg
értő szeretetének megtapasztalásában és az 
ajándékozó szeretet örömteli áldozatában rá
ébred: m indezért hálát kell adjon Valakinek, 
annak, aki a Forrás, aki igazi, teljes felüdülést 
tud adni.

Áldott légy Uram s minden alkotásod, 
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te 
világosságodat!
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással 
ékes:
A  Te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és min
den csillaga az égnek!
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága 
szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, Jó és rút idő,
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldjon, Uram, Tégedet víz hugunk,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és 
alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket 
és színes virágokat.

Áldjon Uram, Tégedet minden ember, ki 
szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, 
koronát.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

(Assisi Szt. Ferenc: Naphimnusz, részlet)

Balogh József
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GHEI/I KUPA '93

Talán egy hónappal ezelőtt született meg a 
gondolat focistájainkban, hogy rendezzünk kispá
lyás labdarúgó tornát GYEVI KUPA '93 elnevezés
sel. A kiplakátolás után Jöttek is szépen a Jelentke
zések, Pusztaszerről, Maroslelléről a MOL-tól.

Ahogy közeledettJúlius 17-dike, szombat, egy
re Jobban vártuk a nagy bulit a barakk pályán, az 
időjárás igazán kegyes volt Játékosokhoz, nézők
höz, rendezőkhöz. Kellemes, napsütéses reggelen 
8-ra vártuk a vendégeket Kicsit szomorúan vettük 
tudomásul, hogy a 12 Jelentkezőből csak 5, két 
szegedi és három algyői csapat volt Jelen 9 órakor 
az első sípszónál. A létszámra való tekintettel a 
körmérkőzéses lebonyolítási formában egyeztek 
meg a csapatok, valamint 2x20 perces Játékidőben. 
A fiúk igazán az alkalomhoz megfelelő fantázia 
neveket adtak maguknak. A szegediek egyike a 
Pagoda nevet választotta. Ők egy lelkes, vidám 
fiatalokból álló baráti társaság.

A Sarokház elnevezésű másik szegedi csapat 
középkorú apukákból állt. A három algyői együttes
ből kettő olyan volt, melynek a magját a sportkör 
labdarúgói alkották, kiegészülve focizni szerető al
győiekkel. Részeg banda, illetve Anonymus csapat
névvel az öregfiúk voltak a harmadik hazai csapat. 
Lelkesedéssel, rutinnal. Találó nevet választottak: 
Unicum.

A 10 meccs alatt egyetlen komolyabb sérülés 
sem történt A  sportszerűséget igazolja az is, hogy 
egyetlen kiállítás és egyetlen büntető rúgás sem

volt. 51 gólt. Jó egyéni akciókat, szép támadásokat 
és passzokat láthattak a nézők, akik kijöttek, hogy 
biztassák a fiúkat és Jól érezzék magukat ezen a 
szombati napon.

A kellemes időtöltést a büfészolgálat is garan
tálta hideg sörrel, üdítővel, italokkal szendvicsek
kel és mérsékelt áraival. A nézők a szurkoláshoz, 
az elfáradt focisták a folytatáshoz erőre kaptak a 
hűvösben egy hideg ital után. Délután fé l 4-kor ért 
véget a Foci Kupa. Az első három helyezett aján
déktárgyban részesült.

Az első és a második a kiírásnak megfelelően 
kerámiakupát vihetett haza. A harmadik helyezett 
egy vázát

Az díjakat az algyői részönkormányzat aján
lotta fe l a győztesek részére.

Pénzdíjazásban részesült a legjobb góllövő, 
ezen hárman osztoztak 7-7 góllal:

Boldizsár Zoltán (Részeg Banda)
Kovács Zsolt (Pagoda)
Mákra Mihály (Részeg Banda)
A legjobb kapus:
Farkas Gábor (Sarokház) 
és a legjobb mezőnyjátékos:
Dobos Lajos (Részeg Banda)

Gyevi Kupa '93 végeredménye:
I. Részeg banda 5p (jobb gólaránnyal)
n. Anonymus 5p
ni. Pagoda 4p (jobb gólaránnyal)
IV. Sarokház 4p
V. Unicum 2p
Az algyői sportkör a nevezési díjakból fennma

radt összeget az utánpótlás nevelésére kívánja 
felhasználni.

Reméljük, hogy a Gyevi Kupa az elkövetkező 
években hagyománnyá fog előlépni, és egyben 
színvonalas kispályás labdarúgó tornát fog  Jelen
teni.

RENDŐRSÉGI 
fogadó óra

KÓSZÓ PETER rendőrtörzsőrmester 
minden vasárnap 13—15 óráig

PANTEK FERENC rendőrőrmester 
minden csütörtök 16—18 óráig
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Négykeréken
A  100-as Audi tágas családi limuzin. Nagy 

távolságokra, kényelmes utazást biztosít. Kombi 
változata igazi puttonyos teherszállító. Közeli roko
na a VW Passat, melynek részben motorjait is 
örökölte. 1.81, 20i VW, 2.3i, 2.6i V6 már Audi 
tervezés. A  2.3i már ismert a 90-esből a 2.6i 170 
LE-s. Diesel változata is TDI csak 1.9 helyett 2.5 
literes 115 LE-s. Fogyasztása 90 km/ó-nál 4,4 
1/100 km. Különlegessége a 6 fokozatú kézi váltó. 
Ennek köszönhetően a 140— 150-es autópálya se
bességnél a motor csupán 2000 l/min fordulattal 
forog, így a fogyasztás még mindig nem haladja 
meg a 6,2 litert. Az alapára elég borsos, közel 4 
millió Ft. Ez igazán olyan embernek éri meg, aki 
sokat szeret utazni olcsón, és szereti ha bőséges 
utastere van, hiszen a legtöbb a helyből van a 
100-asban.

Az Audi 200-as a 100-as luxuskivitele. ’82- 
ben kezdték gyártani, talán ez az Audi pályafutá
sának egyetlen kudarca. A gyár luxusmodellnek 
szánta, de nem tudott igazán befutni. Nem lett 
olyan népszerű, mint a hasonló kakarterű BMW, 
vagy Mercedes. A  gyár gyorsan lépett egy nagyot és 
jót. Kihozta az Audi V8-at. Talán a motorja miatt 
talán a kidolgozás minősége miatt a V8 sikert 
könyvelhet el. Két változatban készül, a hengere
ként 4 szelepes motor. 3,6 és 4,2 liter lökettérfo
gattal. Tökéletes VW kidolgozás és minőség és az 
Audi technika révén betört az igazi luxus MBW-k 
és Mercedesek közé.

Az Audi coupe S2 a gyár utcai sportautója. 
Erőműve 2,2 literes turbó motor, ami 220 LE-t 
ad le. Ferdehátú karosszériát a 90-s modellből 
fejlesztették ki. Kitűnő menetteljesítményeket 
nyújtó futómű a biztonságos karosszérlájú autó 
állandó 4 kerékhajtással kapható. Ezzel a haj
tásmóddal az autó iránytartása olyan, mint egy 
sínautójé. Mindig arra megy amerre a sín, Jelen 
esetben a vezető akarja. Ezt a hajtásmódot 
1980-ban mutatta be agyár. A  lelke egy központi 
viszko tengelykapsoló (viscokuplung) ami folya
déksúrlódáson (viszkozitás, innen a név) alapul. 
Ez a szerkezet megakadályozza, hogy az első 
vagy a hátsó tengely valamelyike kipörögjön. 
Tehát elosztja a motor forgatónyomatékát. Mo
dernebb elektronikus rendszerrel összekapcsol
va verhetetlenné tette 1981—86 között az Audit 
a rali világbajnokságban. Egy lényeges hátránya 
azért van az állandó négykerékhajtásnak, a ma
gas benzinfogyasztási értékek. Egy quatro Audi- 
val városban nehezen lehet kijönni 11 liter alatt. 
Ez elsősorban a súrlódási veszteségek miatt van.

Az Audi haználtpiacára szinte teljesen ráillik 
a VW jellemzése, úgymint ár és állapot viszonylat
ban. Talán a fölsőbb kategóriás autói gyorsabban 
vesztenek értékükből. Nem is a minőségromlás 
miatt, hanem nem cseng olyan Jól még az Audi név 
a luxusautók között, mint más, öregebb német 
gyártmányok.

Az Audi a 80-as évek közepén kifejlesztett egy 
olyan technológiát, mellyel az autót megtámadó 
korrózió ellen galvanizálással védekezik. Ennek 
eredményeképpen az Audi 10 éve garanciát ad 
átrozsdásodás ellen. Az Audi a VAG-hoz tartozva 
rendíthetetlenül fejlődik. Sok múlik azon, hogy a 
tervezőknek lesz e elég erejük még jobbat, még 
újabbat kitalálni.

Bakos Gábor

Mi a teendő égés, illeti/e 
forrázás esetén >

A legelső és legfontosabb feladat a sérült test
részt hideg folyóvízzel 10—20 percig lehűteni Ha 
nagy felület sérül égéskor, hideg fürdőt ts alkalmaz
hatunk, vagy hideg nedves lepedővel betakarjuk a 
sérült részt Az égett ruhát el kell távolítani, ha 
beleégett a bőrbe, ne nyúljunk hozzá. TILOS olqj- 
jal, zsiradékkal, vajjal bekenni — ez fájdalmas 
és fertőzésveszélyes, mivel eltömíti a bőr pórusait. 
A seb betakarására steril kötszert használjunk, de 
ha ez nincs, használhatunk vasalt zsebkendőt, 
ágyneműt is.

Nagyfelületű égésnél, nagy fájdalommal, amíg 
az orvosi segítség megérkezik, adhatunk Algopyrin 
tablettát.

A súlyosan sérült beteget fektessük le, lábát 
támasszuk f e l  hogy az agy és a szív elegendő 
vérellátást kapjon. Ha a sérült nem eszméletlen, 
kortyonként meleg folyadékot — teát itathatunk 
vele, ezzel az ájulás, illetve a sokk fellépése ellen 
tudunk védekezni

FONTOS, hogy a bőrön képződött hólyagokat 
ne tépjük, ne vágjuk le, ne szúrjuk ki, ezzel ugyanis 
a fertőzés veszélyét növeljük, és a gyógyulást kés
leltetjük.

Minden égési és forrázott seb végleges el
látását bízzuk szakorvosra!

Katona Györgyné (Rózsika)
körzeti ápolónő
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Közérdekű in formáció
A Somogyi Könyvtár ALGYŐI FIÓKKÖNYV

TÁRA 1993. augusztus 9—23-ig ZÁRVA LESZ.
Kölcsönzés változatlan nyitvatartással augusztus 
23-tól: 

hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek
szombat, vasárnap ZÁRVA.

930— 12 óráig 
930— 12 óráig 
930— 12 óráig

930— 12 óráig

13— 18 óráig 
13— 18 óráig 
13— 18 óráig 
13— 18 óráig 
13— 18 óráig

Autós csapda
Az olvasóink hívták fel a Hírmondó figyelmét 

arra, hogy a Kastély kert u. 58. sz. ház előtt az 
egyébként Is veszélyes útkanyarban 60 cm-es 
tankcsapdának is beillő betonoszlopokat ástak le. 
Mindannyian reméljük, hogy ezt nem gondolták 
végleges megoldásnak és a búcsú után eltűnnek, 
még mielőtt valami komolyabb baleset előidézői 
lennének.

Szeptembertőt újra indut
A  nyári szünet után újra indul a Kismama 

Klub, szeptember 1-Jén. Az lett volna a legszebb, 
ha már a Faluházban, de egyelőre türelemmel 
vámunk kell, míg kész nem lesz.

Újdonságok várják az anyukákat és a kisgye
rekeket is. Szeretném, ha várandós kismamák Is 
élj önnének, hiszen hamarosan ők is közénk tartoz
nak. A  ruhacsere továbbra is a Kócsag u. 13. szám 
alatt van Margó mama jóvoltából, aki segítségünk
re van, mivel nincsen olyan helységünk ahol a 
baba-holmit tárolhatnánk.

Az összejövetelek időpontja annyiban válto
zott, hogy kéthetente lesz, de továbbra is szerdán 
délután 4— 5 óráig a Művelődési Ház egyik — belső 
udvarról nyíló — klubszobájában.

A  szeptember havi időpontok: szeptember 
1., szeptember 15., szeptember 29.

Mindenkit szeretettel várok 
Balázs Ágnes

A Hírmondó Szerkesztősége a telefonon beér
kező közérdekű információkat is leközli. Telefon: 
367-090.

Július havi keresztrejtvény helyes megfejtője 
könyvjutalmat nyert: Kovács Nikolett, Egész
ségház u. 15.

A Queen-totó megfejtéséért kazettát nyert: 
Kiss Gábor.

Háziorvosok augusztus havi 
rendelési ideje

Augusztus 2—6-ig
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária 

Augusztus 9— 13-ig
dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 

Augusztus 16— 19-ig
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária 

Augusztus 23—27-ig 
8— 1230 óráig: dr. Tóth Mária

8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:

8— 1230 óráig: 
13— 1730 óráig:

8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:

•1230 Óráig:13— 17 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13— 1730 óráig:

dr. Ősi Ibolya 
Augusztus 30—31-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária 

Pénteki napon 17 óráig van rendelés.

Tolipaplan készítés dunna, 111. párna toliból, igény 
szerinti mérettel és borítással rövid határidővel. 
Algyő, Kócsag u. 13/A— Csernusné.

! Redőny-reluxa-harmonikaajtó megrendelhető:
■ Boldizsár József Algyő, Bartók Béla u. 28.
L - - - - .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Varga Antalné az Algyői Bisztró vezetője csatlako
zik a vállalkozók felhívásához, 20 db újságot vá
sárol havonta.

AUGUSZTUS
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Iskolai hírek

Az 1992/93. tanév végén az iskola legjobb 
tanulói.

Kiváló tanulók:
Bakos László 8/a;
Lele Tímea 4/b;
Szűcs Adrién 4/b;
Szabó Ildikó 4/a.

Az iskola jó tanulói:
Kiss Krisztina 8/a;
Vidács Lívia 8/a;
Kövesi Illés 8/a.

Az iskola kiváló sportolója:
Boér Tamás 8/c.

Az iskola kitűnő tanulói osztályonként:
8/a:

Bakos László,
Kiss Krisztina,
Kövesi Illés,
Vidács Lívia,
Juhász Zita;

7/a:
Maszlag József,
Portörő Péter,
Révész Renáta,
Szabó Dóra.

6/a:
Kónya Barbara,
Maszlag Erika.

5/a:
Kiss Tímea.

4/a:
Szabó Ildikó.

4/b:
Lele Tímea,
Szűcs Adrién,
Csontos Péter.

3/a:
Molnár Csilla.

2/a:
Malustyik Gábor,
Vidács Judit.

l/a:
Boldizsár Tamás,
Zombori Antal,
Széli Szilveszter.

1/b:
Juhász Rita,
Benkő Katalin,
Tari Tünde.

Az osztály legjobb tanulói,
ahol nincs kitűnő tanuló:
8/c:

Kispál Mónika,
Herédi Mónika.

8/b:
Fodor László,
Szucsik Zsolt,
Baráth Mónika.

7/b:
Agócs Marianna,
Varga Zsolt.

7/c:
Udvari Flávius,
Kónya László,
Farsang László,
Fodor László,
Blénessy Emília.

6/b:
Domány József tanuló év végéig a legtöb
bet J avított a tanulmányi eredményén; 
Baráth Anita.

5/b:
Bús János,
Szabó Karolina.

3/b:
Gonda Viktória.

2/b:
Takács Miklós.

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,5. Kitűnő ta
nulók száma 25 fő.

Továbbtanuló
52 tanulóból 49-en tanulnak tovább; középis

kolába 26 tanulót vettek fel, szakmunkásképzőbe 
23 tanulót vettek fel.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
1993. augusztus 31-én, kedden 17 órakor a 

Fehér iskolában. Az első osztályosok 16 órakor 
gyülekeznek az óvodában.

Az első tanítáni nap szeptember 1., szer
da. Az első osztályosoknak szeptember első heté
ben sziilói értekezletet tartunk.

Tankönyvvásár füzetekkel, eszközökkel 
együtt nagykereskedelmi áron megvásárolható az 
iskolában, várhatóan augusztus második felében, 
illetve értesítés és hirdetmény szerint.

AUGUSZTUS
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Jóslás a Viszketésből

Egész könyvet írták a viszketésből való jós 
iából, amellyel állítólag már a hinduk szent 
könyve, az i.e. 1200— 600-ból származó Védők 
is alaposan foglalkozott. Nemcsak azt írták le, 
hogy ha különböző testrészeink viszketnek, az 
mit jelent, hanem arra is tanácsot adtak, milyen 
imádságokkal lehet elűzni a viszketést.

Felejtsük el most a babonát, és nézzük 
művelődéstörténetileg a dolgot. Ha valakinek

a XVIII. században viszketett a nyelve, akkor 
vagy ő mondott rosszat valakiről, vagy róla 
mondtak rosszat. Gyógymód: beleköpött há
romszor a zsebkendőjébe, dondosan összehaj
togatta, csomót kötött rá, majd a kezével rá
ütött. Az átok elszállt. Bármilyen hihetetlen, 
Dél-Európában és Ázsia nyugati felében a visz
ketésből való Jövendőmondás egy időben épp 
olyan elterjedt volt, mint a szépségpontokból, 
a tenyérből vagy az álomból való jóslás. A  
görögöknél is az öt legfontosabb orákulum 
között szerepelt, csak a madárjóslás, a tenyér

jóslás, az álomfejtés és a 
házjóslás előzete meg.

Közép- és Észak-Euró- 
pában az a „műfaj” nem 
tartozott a kedvelt jóslások 
közé. Ezért meglepő, hogy a 
h étközn ap i szó lásokban  
milyen sokáig megőrizte a 
v iszk etésse l kapcsolatos 
babonákat, mondásokat a 
nyelv. „Ha a bal tenyered 
viszket, pénzt kapsz” , „ha a 
jo b b  tenyered  v iszket ,  
pénzt adsz ki”, „ha az orrod 
viszket, bosszúság ér”, „ha 
csuklasz, emlegetnek” stb.

Megjegyezzük, hogy az 
eredeti irodalomban az em
bernek férfias és nőies ol
dala van. Mi Diels állás
pontját fogadjuk el: ha a 
jobb oldalon viszket vala
mi, az előnyös a férfiak és 
hátrányos a nők számára, 
a bal oldalon épp ellenkező
leg: ami ott viszket, az el
őnyös a nők és előnytelen a 
férfiak számára. A  gyakor
latban ez azt jelenti, hogy a 
jóslás értelmét aszerint kell 
„igen”-nel vagy „nem”-mel 
ellátnunk, hogy milyen ne
műek vagyunk.

Hernádi Gyula— Vinkó 
József: Jóslások könyve c. 
munkájából ollóztuk.

Gazdaság, |ó hírek (szemöldök)

Látogatás, öröm (szem hél)' 
Veszekedés egy ellenféllel (szájszöglet) 

Pénzügyi veszteség (nyak)

Virágzik az üzlet (mellkas)

Kellemetlenség 
és veszekedés(könyök)

Gyors pénz (csípő)

Félelem egy munkától 
(csukló)

Megbecsülés, elismerés 
(hüvelykül))

Siker (here) 

Ú| kapcsolatok, utazás (térd)

Nyereség (vádli)

Szakmai előnyök (boka) -

Látogatás és pénz (nagylábujj)

Jó lőnök (sarok)----------^

Vigyázz, anyagi csőd veszélye 
(szemöldök)
Pénz és egészség (szemhéj) 

Adósságfizetés (szájszöglet)

Fáradsággal szerzett pénz (nyak)

Jó helyzet (mellkas)

Pénz és Ismeretség (könyök)

Gondok, amik elmúlnak 
(csípő)

Váratlan hírek 
(csukló belső része)

—  Nagy pénz 
(hüvelykujj)

Házasság (here)

Hivatali emelkedés (térd)

Válás (vádli)

Pénzszűke (boka)

Családi problémák (nagylábuj|) 

Kellemetlen lönök (sarok)
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Algyői Búcsú
(1993. július 3 h és augusztus t ) 

Kétnapos programja
Július 31., szombat
Az Ősgyeviek Baráti Körének rendezésében a 

Tóparti kisvendéglőben baráti talákoző lesz.
14 órától Találkozó.
16 órától Az Algyői Hagyományőrző Népi 

Együttes ének- és népzenei előadása.
163® órakor Tájékoztató.
171S órakor Ki tud többet a község emléktáb

láiról és emlékműveiről? Vetélkedő.
A z A lgyői templomban
18 órától Esti szentmise lesz.
19 órától Templomi hangverseny. Közremű

ködik a szegedi Dóm énekkara. Vezényel: Vaijasi 
Gyula. Közreműködnek: Simon Tamás: orgona; 
Szészi István: énekszóló. A hangversenyt levezeti 
és konferál: Kiss Ernő.

Augusztus 1., vasárnap
10 órakor Az algyői templomban Anna-napi 

búcsúi szentmise (istentisztelet) lesz ünnepi kör
menettel.

Receptek
Kávéparfé vaníliaöntettel
Hozzávalók a parféhoz: 4 dl tejszín, 1,5 dl 

nagyon erősre főzött kávé, 5 tojássárgája, 15 dkg 
porcukor, fél rúd vanília vagy 2 cs vaníliás cukor.

A  tojássárgákat a porcukorral fehéredésig ke- 
veijük. A  masszához apránként hozzákeveijük a 
megfőzött kávét és a kis darabokra tört vaníliaru- 
dat, majd nagyon kis lángon, vízfürdőben besűrít
jük. Ezután a vaníliarúd darabjait eltávolítjuk. 
Hagyjuk kihűlni a krémet. Közben a tejszínből 
kemény habot készítünk, a krémet lazán belefor
gatjuk és a formába öntjük, mélyhűtőben kemény
re fagyasztjuk. Ez a mennyiség egy folpack fóliával 
kibélelt torta vagy őzgerinc formába elegendő. El
készítési ideje kb. 40 perc.

A varáliaöntet hozzávalói: 2 dl tej, 2 dl tejszín, 
2 cs vaníliáscukor, 2 evőkanál porcukor, 1 evőka
nál vaníliás pudingpor.

A 2 dl tejbe beletesszük a vaníliás pudingport 
és a cukrot, simára keverj ük és kislángon folyama
tos keverés mellett sűrűre főzzük. Máj d hozzáönt
jük a tejszínt és azzal is felforrósítjuk de éppen 
csak forráspontig. Jól záródó edényben alaposan 
lehűtj ük.

Balázs Ágnes

14 órától Anna-napi népi együttesek találko
zója.

MEGHÍVOTT EGYÜTTESEK:
Alföldi Táncegyüttes, Csongrádi
Binai Hagyományőrző Népi Együttes, 

Szlovákia;
Csikmadarasi Népi Együttes, Erdély:
Ecsédi Hagyományőrző Népi Együttes;
Földeáki Hagyományőrző Népi Együttes;
Martonosi Hagyományőrző Népi Együttes, 

Jugoszlávia;
Mikofalvi Hagyományőrző Népi Együttes;
Mórágyi Hagyományőrző Népi Együttes;
Pörböhyi Hagyományőrző Népi Együttes;
Técsői Együttes, Kárpátalja;
Üllési Táncegyüttes;
Zákány széki Táncegyüttes.

Műsor:
14 órakor Népi együttesek bemutatója a Bú

csútéren.
16 órakor Menettánc az algyői főutcán.
17 órakor A népi együttesek gálaműsora a 

Művelődési Házban. A műsort Dálnoky Zsóka ve 
zeti.

20 órakor Búcsú bál a Tóparti Kisvendéglőben 
énekesek közreműködésével.

»Algyői Lídia" burgonyalepénykéje

Hozzávalók: 2 szem nyersburgonya, 2 evőka
nál liszt, 1 tojás, csipetnyi só, csipetnyi bors, 1 
gerezd fokhagyma (péppé zúzva), petrezselyemzöld 
(finomra vágva), 2 evőkanál víz.

A  burgonyát meghámozzuk és nyersen lere
szeljük. 1/2 órát állni hagyjuk, majd a fenti anya
gokkal összevegyítjük. Teflon serpenyőben (véko
nyan zsírozva) 3 lepényt — mindkét oldalát meg
sütve — sütünk a masszából.

Töltelék:
1. Szárnyasmájból pirított májat készítünk 1 

fej vöröshagyma, só, bors, paprika, majoranna.
2. Sertésmáj metéltre vágva, lisztbe forgatva, 

megsütni. Csipet borsot, 1 gerezd fokhagymát pép
pé zúzva a tálaláskor utólag belekeverni.

Szikszai Andrásné
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