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Reszkessetek, betörők!!!

Április 15-én lakossági fórum volt a Tanácsháza nagytermében. 
Két aktuális téma volt napirenden. Az első a polgárőrség megszer
vezése Algyőn, a második az egyes utcák állapotának feljavítása 
kohósalakkal, illetve aszfaltréteggel.

Mivel a település egészét érintő kérdésekről esett szó, így nem 
volt meglepő, hogy több mint 80 lakos Jelent meg a tájékoztatón. 
Magyari Béla, a Polgárőrség Megyei Bizottságának elnöke tájékoz
tatta ajelenlévőket a polgárőrség munkájának fontosságáról. Orszá
gos szinten 1990 óta létezik ez a lakossági önszerveződésen alapuló 
társadalmi szervezet.

A polgárőrség célja a bűnmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvéde
lem és nem utolsó sorban a közlekedés és közbiztonság védelme. 
Konkrét feladata a Járőrözés — Algyő egész területén, beleértve a 
tanyavilágot is —, megfigyelés és szükség esetén a rendőrség riasz
tása. Munkájukat segítik — a lakossági támogatáson kívül — a 
rendőrségtől kapott URH, és a MÓL RT.-től kapott CB-rádiók.

Az a polgárőr szervezet, mely törvényesen megalakul, egy eset
leges katasztrófa— például árvíz — esetén hasznos segítője lehet a 
polgári védelemnek; bevethető elsősorban saját falujában a lakosság 
anyagi Javainak őrzésére, védésére, a lakosok mentésére. Elhangzott 
a tájékoztatón a megalakulás szabályos lebonyolításának menete, 
melynek egyik legfontosabb pontja a tagok tiszta erkölcsi múltjának 
vizsgálata.

Batiz István hadnagy, a rendőrség képviseletében volt jelen. A 
lehetséges együttműködésre tett Javaslatokat. A rendőrök hatéko
nyabb munkáját segítené a polgárőrség, hiszen helyismerettel ren
delkeznek, többen vannak. Jobban oda tudnak figyelni a felmerülő 
gondokra.

A legnagyobb problémát jelenleg az Jelenti, hogy a településnek 
nincs egy olyan terepjárója, amellyel a Járőrözést végezhetnék. 
Terepjáró kellene sajnos sok olyan lakosnak is, aki Algyőn a sáros 
utcák valamelyikében lakik.

A második napirendi pont ezen utcák rendbehozataléiról szólt. 
Dr. Piri József beszámolt az utóbbi 2-3 év útépítéseiről és vázolta az 
idei lehetőségeket. Előzetes felméréseket végeztek, hogy a lakosság 
körében hol, mekkora az érdeklődés és a szükséges lakossági
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Algyői Hírmondó

A Kormány 171/1992. (XH.23.) 
Korm. rendelete:

A vúiand6e6gl pótlék foIyásitásAnak egyes kérdései

A várandósági pótlék a terhesség 4. hónapjától 
Jár. ha a terhesség 13. hetéig a várandós nő terhes
gondozáson megjelent (Magyarországon) és nyil
vántartásba, gondozásba vették.

A várandósági pótlék annak a hónapnak az 
első napjától Jár a kismamának, amelyben a ter
hesség 13. hete megkezdődik.

Amennyiben a terhes nő a terhesség 13. hetét 
követően Jelenik meg első ízben a terhesgondozá
son, a pótlék a Jelentkezés Idejétől számít. Annak 
a hónapnak az első napja.

A várandósági pótlék a gyermek megszületé
sét megelőző hónap utolsó napjáig Jár.

(Mivel a családi pótlék a gyermek megszületé
sének hónapjában, az első naptól Jár.)

Amennyiben a gyermek nem marad életben, a 
terhesség megszakad, ez esetben a várandósági 
pótlék annak a hónapnak az utolsó napjáig Jár, 
amelyben a terhesség megszűnt.

Szükséges Íratok:
A pótlékra való jogosultságot a terhesgondo

zást végző orvos igazolja. Az igazolásnak tartal
maznia kell:

a, a terhes nő személyi adatait
b, a terhesgondozásba vétel időpontját
c, a terhesség hetekben megállapított idejét a 

terhesgondozásba vételkor és az igazolás kiadásá
nak időpontjában

d, az orvos személyazonosító és munkahely
azonosító bélyegzőjének lenyomatát.

A várandósági pótlékra való igényt visszame
nőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni.

Ha ajogosult, vagy házastársa családi pótlék
ban részesül, abban az esetben a felsorolt igazolá
sok mellé még csatolni kell a pótlékra vonatkozó 
igazolást is.

A várandósági pótlékra benyújtott Igényt a 
jogosult választása szerint vagy a munkáltató 
(amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhely 
működik), vagy a lakhely szerinti társada
lombiztosítási Igazgatóság bírálja el.

Ez a rendelet 1993. Január 1-én lépett ha
tályba.

Balázs Ágnes

Szerény, káros szenvedélytől mentes fiatal
ember kiadó szobát keres Algyőn.

„SZOBAFESTŐ" Jeligére a Könyvtárba.

Megalakult a Kismama Klab!

Az első alkalommal még csak ketten voltunk, 
ez április 7-én volt. A második összejövetelen már 
heten, és remélem, hogy minden héten Ilyen ütem
ben nő majd a tagság létszáma.

Minden terhes kismamát, minden GYED-en, 
GYES-en lévő anyukát és természetesen a gyere
keket szeretnénk összefogni.

A Művelődési Ház belső, füves udvara és az 
egyik klubszoba a miénk minden héten szerdán 
délután 4 és 5 óra között.

A Klubnak tagja lehet minden terhes kismama, 
GYES-en, GYED-en lévő anyuka és gyermekeik.

A tervezett programok, foglalkozások a követ
kezők:

» Szülésre felkészítő tanfolyam (Algyőn)
* Terhes-, csecsemőtoma
» Védőnői tanácsadás
» Gyermekfelügyelet (szerdánként 4 és 5 óra 

között)
» Tartós fogyasztási cikkek (kiságy, babako

csi...) cseréje, bérbeadása, eladása
* Gyermekruhák cseréje, eladása
» Alkalmi vásárok rendezése
» Kirándulások, rendezvények

Természetesen minden további kezdeménye
zést, jó ötletet beépítünk a tervezetbe.

Amíg mi, anyukák, kisebb-nagyobb gondjain
kat megbeszéljük, a gyerekek ruhatárát cserélget
jük, addig csemetéink Jót Játszanak.

Mivel több, közel egykorú gyerekről van szó, így 
talán megkönnyltjük számukra az óvodai beilleszke
dést, hiszen ismerős gyerekek közé kerülnek majd.

Mivel a Klubnak Jelenleg nem áll rendelkezé
sére pénz, így azt kérem minden anyukától, hogy 
legalább egy olyanjátékot, amit az ő csemetéje már 
megunt, hozza el, így az a „közösbe” bekerülne.

Mindenkit várok szerdán 4 órától.
Balázs Ágnes

Ki tudja?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép 

kis virágoskert. Egy idős néni ápolgatta, gondozta.
Manapság ez a pici park leginkább egy kihalt 

város dísze lehetne. Az Idős néni, már nem bírja a 
nehéz fizikai munkát, helyébe nem lépett senki. A 
kertben még ott vannak az őszi levelek, a virágok 
alig-alig nyílnak.

Gondolom, rájöttek már, hogy hol is található 
ez a kis kert. Közel sem egy elhagyott helyen, 
hanem ott, ahol legalább havonta egyszer minden
ki megfordul: az orvosi rendelők előtt.

KIÉ A KERT?
B.A.
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Elment
Szomorúan vettük tudomásul, hogy 82 éves 

korában elszólitotta közülünk a kérlelhetetlen ha
lál Bajusz János Lajost az apát, nagyapát, déd- 
nagyapát, a nyugdíjasklub vezetőjét, a népi együt
tes tagját, az ősgyeviek Baráti Körének tagját. 
Sorolhatnám még hosszan, hogy milyen megbízá
sai voltak. Lelkiismeretesen vett részt Algyő közé
letében, mindig ott volt, ahol segíteni lehetett az 
embereken és a falun.

Szegény és nehéz fiatalsága volt. Sok munká
val és feleségével felnevelte két gyermekét. Az éle
tében fájdalmas fordulat volt a szeretett feleség 
korai elvesztése. A fájdalom enyhülése és gyerme
keinek önállósulása után találkozott össze a nép
zenével, néptánccal, amelyet élete utolsó percéig a 
legjobb tudása szerint müveit.

E mellett országosan az elsők között hozta létre 
az Algyői Nyugdíjas Klubot. Hihetetlen energiával és 
fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a szegénység
ben élt és sok munkában megfáradt algyői nyugdíj as 
embereket felvidítsa, derűt, Jókedvet vigyen életük
be. Megismertette velük — kirándulások keretén 
belül — hazánk gyönyörű tájait. Több külföldi utat 
is szervezett, amelyek során más nemzetiségűekkel 
Is barátságok szövődtek.

Algyő „leggazdagabb" embere volt Ő. de gaz
dagsága nem pénzzel és vagyonnal volt mérhető, 
hanem gyermekei, unokái, dédunokái, testvérei, 
és az egész algyői nép szeretetével. Nem a pénz 
hajszolását tartotta fontosnak, hanem életmű
vészként élt. Mindenkinek derűvel, jókedvvel, ba
rátsággal mutatott példát — több mint húsz éven 
keresztül —, hogy idős emberként is lehet tartal
mas életet élni. Jó lenne követni példamutatását 
valamennyiünknek.

Nagyon fog hiányozni kedves emberi lénye. 
Emlékét örökre megőrizzük szívünkben.

A nyugdíjasklub tagjai és mindazok nevében, 
akik szerették:

Bakosné Fekete Mária

Ősgyevlektdl búcsúzunk

Az elmúlt néhány hét alatt ismét megfogyat
kozott az ösgyevlek Baráti Köre tagjainak száma. 
Két nagyrabecsült barátunknak intettünk isten- 
hozzádot, akik tartalmas és küzdelmes életút vé
gén elhagyták e világunkat.

Horváth Pál életének 69. évében hirtelen 
hunyt el és az algyői temetőben március 25-én 
helyezték örök nyugovóra. A rokonok, barátok és 
Ismerősök hosszú sora kísérte el utolsó útjára és
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vett búcsút a falu szülöttjétől, aki nemcsak ismerte 
és szerette az Itt élő embereket, hanem sokat Is tett 
értük.

Sokgyermekes családból származott és az „új
telep" egyik szegényes házában nevelkedett. Már 
fiatal korától kezdve sokféle kétkezi munkával ke
reste kenyerét, de tehetsége és szorgalma folytán 
ki tudott lépni hétköznapi emberek köréből. A 
tanulás és az olvasás révén sokoldalú műveltséggel 
rendelkező, a közügyekben jártas emberré vált. Az 
ÖBK múltévi találkozóján nagy előnnyel végzett a 
„KI tud többet Algyőről?" elnevezésű műveltségi 
vetélkedőn, pedig az Algyői és népe c. kötet alapján 
összeállított kérdések megválaszolása sok résztve
vő Ismereteit próbára tette.

Az ÖBK munkájában való részvétel mellett 
tevékenyen segítette a helyi Művelődési Ház más 
klubjainak tevékenységét is. a faluközösség egyik 
„mindenese", élharcosa volt.

A Hírmondó révén az ÖBK és mások nevében 
is elköszönünk kedves barátunktól, de egyszerű
sége és sokoldalú munkássága sokáig köztünk 
marasztalja.

Bajusz János — a faluközösség Lajos bácsija— 
82 éves korában köszönt el szeretteitől és tisztelőitől. 
Az algyői temetőben április 21 -én sokan vettünk tőle 
búcsút és kísértük el örök nyugvóhelyére. Koszorú
ink, virágaink mellett könnyeink is jelezték, hogy egy 
nagyra becsült ember távozott el sorainkból.

Tősgyökeres gyevi lakos volt, itt született a ka
nyargós Tisza partján és bárhova vetette is a sors, 
szíve mindig visszavágyott. Örök életében ő is kétkezi 
munkával kereste kenyerét és gondoskodott család
járól. Nem cselekedett nagy dolgokat, de ahol meg
jelent, egyszerűsége, őszinte és nyílt magatartása 
megszelídítette a gondokkal teli emberi arcokat.

Igazi közösségi ember volt, aki sok éven át nem 
kevés fáradtsággal fogta össze és irányította az algyői 
nyugdíjas klub munkáját, de ott volt a hagyomány- 
őrző népi együttes előadásain, rendezvényein is. Az 
ÖBK találkozóin a citerazenekar tagjaként sokszor 
elpengette a tiszai nótákat, az alföldi népdalokat. 
Mindezek mellett vallásos életmódot folytatott, a 
helyi egyházközség mindennapos segítője volt.

Halála Igazán nagy veszteség a faluközösség 
számára, mert a Lajos bácsi-félékből mindig kevés 
van. őszintén sajnáljuk, hogy el kellett mennie, 
pedig azt vallotta: „...nem így akartam, szerettem 
volna még veletek élni...”.

Lajos bácsinak is búcsút intettünk, de a Hír
mondó lapjain kifejezzük azon elhatározásunkat, 
hogy az ÖBK tagjai és mások, akik tisztelték öt, 
sokáig megőrizzük emlékezetünkben.

Dombi Gyula, ÖBK-titkár
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F O N T O S A B B  T Á V B E S Z É L Ő D Í J A K

A belföldi távközlési szolgáltatások legmagasabb hatósági díjai. 
Kivonat a 3/1993. (1.20.) KHVM rendeletből:

BESZÉLGETÉSI DlJAK A
CSÚCSIDŐSZAK

B
NAPPALI KEDVEZMÉNYES

D
ÉJSZAKAI

SZOLGÁLTATÁSOK 
a) Helyi beszélgetés: m e g k e z d e t t

2 percenként 
5 , - Ft

3 percenként 
5 , - Ft

6 percenként 
5 , - Ft

12 percenként 
5 - Ft

b) T&vhÍYÓ távolsági beszélgetés
I. diltávolság
II. dil távolság
III. dijtávolság

4 5 - Ft 
1 8 ,-Ft 
1 2 ,-Ft

6 0 ,-Ft 
20,- Ft 
15,- Ft

120,- Ft 
40 -  Ft 
30,- Ft

360,- Ft 
90,- Ft 
6 0 ,-Ft

másodpercenként 5,- Ft

c) Kézikapcsolisú távolsági 
beszélgetés (alapdijazású) megkezdett percenként (Ft)

I. díjtávolság
II. dijtávolság
III. dijtávolság

7 , - Ft 
1 7 ,-Ft 
2 5 -  Ft

5 , - Ft 
1 5 ,-Ft 
2 0 ,- Ft

2.50
7.50 

1 0 -

1,00
3,50
5,-

Díjazási időszakok
A, nappali díjazású csúcsidőszakra: hétfőtől 

péntekig 9 és 15 óra között
B, nappali díjazású időszakra: hétfőtől pénte

kig 7 és 9 óra, valamint 15 és 18 óra között.
C, kedvezményes díjazású időszakra:

• hétfőtől péntekig 5 és 7 óra, valamint 
18 és 22 óra között.

• szombaton, vasárnap és munkaszü
neti napokon 5 és 22 óra között.

D, éjszakai kedvezményes díjazású Időszakra: 
minden nap 22 és 5 óra között.

A kézi kapcsolású táv Dlsági beszélgetésnél:
• igen sürgősként bejelentett beszélge

tés esetében háromszoros a beszélge
tési díj, ha 15 percen belül létrejön a 
kapcsolat.

• amennyiben az igen sürgősként beje
lentett beszélgetés 15 percen túl, de 30 
percen belüljön létre, akkor kétszeres 
beszélgetési díj számítható fel.

• amennyiben a sürgősként bejelentett 
beszélgetés 30 percen belüljön létre, 
akkor csak egyszeres beszélgetési díj 
számítható fel.

I. díjtávolság: 25 km-ig
II. díjtávolság: 25 km-től 100 km-ig
III. díjtávolság: 100 km felett

Király Istvánné:
Lenese

!Az öregnek, az is 
Szerencse, fia [evesébe 
ju t  egy szem. lencse 
Lehet jó, Cehet rossz,
Tje az asztaíra teszi 
•És ehhez még jó  étvágyat 
is kíván.

‘Bosszanfcpdifi a tetemér, 
ha egyszer majd 
fenten ér, én csafc_ 
bíztatom ót csendben 
eí fog jönni hozzá 
is a szerencse.

REÚÖNU — RELUXA — HAftMO- 
NIKAAJJÓK megrendelhetők:

Boldizsár József 
Atgyő, Bartók B. u. 28. 
Tetefonügyetet: 342-052

MÁJUS
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Közérdekű információk
Óvodai hírek

Anyák napi köszöntés az óvodában 
1993. május 7-én (pénteken)

• 15 órakor I. középsőcsoportban 
(Margltka óvónéni)

• 15.30-kor I. kiscsoportban 
(Évike óvónéni)

• 16 órakor I. vegyescsoportban 
(Éti óvónéni)

• 16.30-kor II. kiscsoportban 
(Jutka óvónéni)

A nagycsoportosok anyák napi köszöntését 
1993. május 29-én 9 órakor szombaton az évzáró 
ünnepéllyel egybekötve szervezzük.

Óvodai beiratások előrelátható időpontja: 
1993. május 12—13-án 8—17 óráig. 
Szükséges okmányok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• az egyik szülő személyi igazolványa
• az ővodaérettséget igazoló orvosi igazolás

Iskolai hírek
1993. április 29-máJus 2-lg került sor a „Té- 

csől kirándulásra” Kárpátaljára, amelyen részt vet
tek az algyői népi együttes és az Iskolai küldöttség.

Május 3-án érkezett Zürichből egy küldöttség 
az lskolacsere-kapcsolat felvételére.

Anyák napi köszöntés
Alsótagozatban: 1993. május 3-8-lg;
Felsőtagozatban: 1993. május 7-én (péntek) 

délután kerül megrendezésre (összevont).
Tanulmányi kirándulások május utolsó he

tében osztályonként változó napokon.
Pünkösdről megemlékezés osztálykeretben.
Évvégi vizsgák május 20-tól kezdődnek a 

4-8. osztályig.
Az iskolai alapítványért műsoros estet szerve

zünk vacsorával, utána
„ISKOLAI BÁL"

1993. május 14-én 19 órától (pénteken) az 
„Aranykorona Étteremben" Szegeden.

A résztvevőket az iskola külön busszal szállítja 
Szegedre és vissza.

Sportprogram
Május hónapban minden sportágban városi 

versenyek döntői lesznek.
Kerékpártúra az osztályfőnöki munkaközös

ség szervezésével történik.
Tájfutó tábor Ásotthalmon 1993. május 29- 

30-án. Rendező az algyői iskola.

fI Művelődési Ház programja 
1993. májas

8 . Vendégszereplés Öttömösön
9. 9 óra Tiszaparti kirándulás

11. 16 óra Táncház
12. 16 óra Kismama Klub — gyermeknevelés
13. 18 óra Gyermekrajz-kiállítás
14. Szereplés a Szegedi Táncfesztiválon
15. 7 óra Kirándulás Gyulára
10. 9 óra Kerékpártúra
18. 16 óra Játszóház
19. 18 óra Asztalitenisz-verseny
20. 18 óra Gyermek-táncfesztivál
21. 17 óra Nyári gyermektábor szervezése és meg

beszélése
22. 12 óra Nyugdíjasok műsoros találkozója — 

ebéddel
23. 9 óra Bábozás
25. 16 óra Mesedélután
26. 16 óra Kismama Klub — gyermekbetegségek
27. 18 óra Pünkösdölő
28. Betekintés a szakkörök életébe
29. Videó — Fesztivál levetítése
30. Pünkösdi szokások

Én így csinálom
— Friss és mélyhűtött cukkiniből is készíthető. 

A két ujjnyira felszeletelt cukkini közepét kiszedem. 
Jénayba, vagy zománcos tepsibe 2 fej vöröshagymát, 
zöldpaprikát, paradicsomot darabolok erre rakom a 
cukkini karikákat, melynek közepébe a töltött pap
rikáéhoz hasonló tölteléket teszek. Ezután gyengén 
megszórom ételízesítővel (Vegetával) fél liter vizet 
aláöntök és alufóliával lefedve sütőbe teszem.

JÓ ÉTVÁGYATI
— Most van a tulipán hónapja, ha azt akarom, 

hogy sokáig friss maradjon a vázában, a vízbe egy 
réz kétforintost, kávéskanálnyi cukrot és egy 
csöpp keményítőt teszek...

— A vakondok ellen úgy védekezem, hogy 
petróleumos vagy gázolajos botokat szúrok a föld
túrás közepébe.

Aki mindezt elmondta:
Németh Gyuláné

MÁJUS
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Kullancs

.Tavasz van, gyönyörű..."
Az Iskolai kirándulások kezdete. De sajnos 

kullancs Is van.
A kullancs szabad szemmel alig látható élösdl. 

Mivel parazita, erősen fénykerülő, a fedetlen test
részeken ritkán csíp. Alacsony bokrok leveleinek 
fonákján várakozik és mikor a levélhez érünk bő
rünkkel és ruhánkkal, mintegy letöröljük.

Kétfajta betegséget terjeszthet:
1. A vírus okozta agyvelőgyulladást.
2. A Borrella burgdorfer által okozott un. 

Lyme-kórt.
A vírusok okozta agyvelőgyulladást védőoltás

sal megelőzhetjük. 3 oltással érhetjük el. Az első 
oltást egy hónapos Időközzel kell beadni, ez kb. 90 
%-os védelem. A harmadikat 1 év múlva, és így 3 
évig tartó 100 %-os védelmünk lesz a vírusos 
agyvelőgyulladás ellen.

Ezzel ellentétben a Lyme-kór ellen nincs védő
oltás, tehát az oltás a Borrella ellen nem jelent 
védelmet. Ezért különösen fontos, hogy Idejében 
felismerjük.

Tünetei:
I. bőrtünet: a kullancs csípése után, leghama

rabb 2 nap múlva rendszerint 1 hónapon belül a 
csípés körül gyűrű alakban bőrpír keletkezik, ez 
lehet akár 90 cm átmérőjű Is. Kísérheti láz, égető 
érzés, Influenza szerű tünetek.

II.: ritkán, esetleg 1 hónap múlva ritmus- 
zavarral járó szívizomgyulladás.

III. Idegrendszeri tünetek: kb. 1-3 hónap múl
va: agyhártyagyulladás, bénulások, elbutulás, fe- 
ledékenység, súlyos fáradékonyság, ideg- 
gyulladás.

IV.: 1 hónap-3 év izületi gyulladás.
Borrella burgdorfer hordozó kullancs Magyar-

ország egész területén van. Különösen fertőzött a 
Budai-hegység, Balaton-felvidék, és Nyugat-Ma- 
gyarország. Hazánkban az elmúlt 5 évben 3.000 
esetet ismertek fel, ez a valódi eseteknek csak a 
töredéke. A betegség általában Jól gyógyítható, de 
a gyógyulás feltétele az Idejében elkezdett és a 
szokásosnál nagyobb dózissal és hosszabb ideig 
adott antibiotikum.

A legfontosabb azonban a védekezés. Kirándu
lás után minden testrészt át kell vizsgálni. Mert 24 
órán belül eltávolított kullancs esetében a fertőzés 
veszélye minimális. Mivel a baktérium á kullancs 
gyomrában szaporodik: lekenni a kullancsot semmi
vel sem szabad, mert fuldoklás közben a kórokozót 
a sebbe öklendezi. Fogjuk meg csipesszel, minél 
közelebb a bőrhöz és lassú, de folyamatos húzással 
távolítsuk el. Ne rángassuk! Jó, ha a hátoldalára

fordítjuk és közben enyhe csavaró mozdulatot vég
zünk. A potrohát ne nyomjuk, mert így bepréseljük 
a baktériumokat á sebbe. Nem baj, ha a feje benn
marad, ez nem fertőz már. Sokkal hasznosabb 
tehát azonnal kitépni a parazitát, mint órákat 
várni, hogy „szakember” távolítsa el.

Célszerű ezért a nadrág szárát a zokni alá 
betűmi. Kereskedelmi forgalomban kapható re- 
pellensek („SZUKU”,»Protect B”) a megelőzés meg
felelő eszközei, hatásuk azonban csak néhány órá
ig tart.

gyermekorvos

Kerti munkák

Ismételjük meg a kapálást, mert a talajban 
elfekvő gyommagok fokozatosan kelnek ki. A hó
nap elején, figyelem, közelednek a Jagyosszentek”!

A hirtelen hőcsökkenés következtében káro
sodhatnak a gyümölcskezdemények. Házikertben, 
ahol vízvezeték van, fagyveszély esetén locsoljuk 
meg bőséges vízzel a fákat: a megfagyó víz nagy 
mennyiségű hőt szabadít fel, s ez megakadályozza 
a közvetlen továbbhűlést, a vékony jégréteg pedig 
megvédi a rügyeket az elfagyástól.

Az alma, a szilva és a körtefák sziromhullása 
után lehetőleg azonnal permetezzünk, hogy a po- 
loskaszagú darazsak kártételét, a kis gyümölcsök 
hullását megakadályozzuk.

A szőlőben hozzákezdhetünk a zöldszem- 
zéshez és a zöldrefás oltáshoz is. A gyomokat 
gondosan, kapálással vagy vegyszerrel irtsuk 
ki. Az új telepítésű szőlők védőhalmait porha- 
nyítsuk, s a hónap végén az idő felmelegedésé
vel fokozatosan szétbonthatjuk. A peronoszpó- 
ra és a lisztharm at fertőzési veszélye miatt 
kezdjük el a védekezést: permetezzünk. A pin
cében ellenőrizzük borainkat.

A korai burgonyát kezdhetjük szedni, ha a 
gumók elérik a diónagyságot. A gyökérzöldségeket 
kapáljuk, öntözzük. A fagyok elmúltával a sorba 
vetett uborkát 20 cm tőtávolságra egyeljük. A ka
rós és bokorbabot vessük! Most már biztonsággal 
kiültethetjük a paprikát, de csak kevés vízzel ön
tözzük be. Hónap végén a nyári retket és a korai 
karfiolt már szedhetj ük.

Az elvirágzott tavaszi díszcserjéink (babaró
zsa, aranyeső) most már visszametszhetők.

A rózsatöveket a levéltetvek ellen permetezés
sel védjük.

Május végén erkélyeink virágait kiültethetjük. 
Ha az éjszakai hőmérséklet alacsony, takarjuk le 
a virágládákat fóliával.

m ájus
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Tudni illik
A ruhatárban

Akárhol vagyunk, a férfi és a nő udvariassági 
viszonyát ésszerű megfontolások határozzák meg.

Kiindulásként el kell fogadnunk azt, hogy a 
hölgyek könnyebb ruházatot viselnek, mint a fér
fiak és a ruhatárakban, melyek többnyire a szín
házak, mozik, éttermek előterében vannak, általá
ban hűvös van, főleg télen.

Éppen ebből kiindulva, érkezéskor először a 
férfi veszi le a kabátját, utána a hölgynek segít, 
távozáskor a férfi először a hölgyre adja rá a kabá
tot, csak azután veszi fel a sajátját.

A személyes udvariasság megköveteli, hogy a 
férfi hölgypartnerének nyújtott segítséget át ne 
engedje se barátnak, se portásnak, ruhatárosnak.

Az előreengedés
Néhány kivételes szabály említést érdemel.
Lakásra, magánházba szóló meghívás esetén 

belépéskor természetesen a férfi partnernőjét en
gedi előre. (Itt ugyanis nem érvényesül a közhiede
lem azon megfontolása, hogy a férfinak azért kell 
elsőnek belépnie, hogy meggyőződjön arról, hogy 
méltó-e a hely a hölgy látogatására és egyúttal

megvédje az esetleges Inzultusoktól.)
Hivatalos tárgyalásra való érkezéskor mindig 

a protokolláris rangsor a mérvadó.

A lépcső
Legyen akármilyen, az alapvető szabály, hogy 

a férfi a nőt segítse. Ha a nő nem szorul segítségre, 
kényelmesen egymás mellett lépkedhetnek felfelé 
vagy lefelé a lépcsőn.

Ha azonban a tömeg, vagy más kellemetlenség 
miatt nem tudnak Ilyen kényelmesen haladni, a 
legelső udvariassági formula, hogy a férfi a kaiját 
támaszul felajánlja a hölgynek.

Nagyobb tömeg esetén már nincs arra mód, 
hogy egymás mellett haladjanak, ilyen esetben a 
férfi a hölgyet a lépcsőn felfelé maga elé engedi, a 
lépcsőn lefelé pedig előtte megy. A férfi részéről ez 
a védelmezést Jelenti, ha esetleg a nő megbotlana, 
vagy fellöknék. A Járművek lépcsőjére Is a fent 
említett szabály vonatkozik, annyi eltéréssel, hogy 
gyakrabban Illik akár Ismeretlen, főleg Idősebb 
hölgynek segítő kart nyújtani az urak részéről.

Balázs Ágnes

Négykeréken
A Bogár mel

lett a VW legköz
ismertebb, legna
gyobb darab
szám ban elő
állíto tt típ u sa . 

1977. óta gyártják 3 és 5 ajtós karosszériával. 
Motoijai 1,3, 1,6, 1,8 literesek 55,75,90 LE-vel. 
Dízel változata 1,6 literes 54 LE-s, de turbófeltöl
tővel ezt 70 LE-re tornázták, ugyanazt az 1,6-ost 
átalakítva. 1978-ban nagy feltűnést keltett a gyári 
tuninggal ellátott Golf, amit a gyár GTI Jelzéssel 
dobott piacra. Motorja 1,8 literes Injektoros 130 
LE-s volt. A GTI i-Je a motorra vonatkozik, hiszen 
Itt már nem a hagyományos porlasztó látja el 
üzemanyaggal a motort, hanem befecskendező 
rendszer. Idegen szóval lnjektor. Innen van pl. az 
1,4 1 jelzés. Amelyik motormegjelölés után nincs 1 
betű, vagy s betű van az sima karburátoros pl. 1,3, 
16 s. Feszesre állított rugózás-csillapítás, 4 tárcsa- 
fék. leültetett karosszéria kellett még a mérges

motorhoz és vitték mint a cukrot. Igazi utcai ralia
utó, főleg ha az új tervezésű 4x4-es hajtással volt 
fölszerelve. (Ennek neve Syncrol). Az autó kétszáz 
felett ment és 0-100 km/h-ra 8 mp alatt rántotta 
föl a motor az 1200 kg-os karosszériát. Ezzel a 
típussal új osztályt Indított a VW az autózásban. 
Ennek alapján született a későbbiekben az Opel 
Kadett Gsl, Citroen Visa Gti, Peugeot 305 GTX, 
vagy a japán Honda CRX, melyeknek hasonló vagy 
még Jobb tulajdonságai lettek. (Pl. Honda CRX 1,6 
1-es és 160 LE-s!) A Golfról ugyanazok az előnyök 
mondhatók mint a Pólóról. Keveset futott és GTI-k 
nagyon Jól tartják magukat a használt piacon. A 
Golf lépcsőhatású változatának tekinthetjük a Jet- 
ta néven futó modellt.

Motorizáltságuk, szerkezeti egységeik meg
egyeznek, az egyes típusok néhány ezer forinttal 
kerülnek többe a Golfnál.

Bakos Gábor

MáJUS
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Tanulságos eset
A történet sfynos igaz és azért közöljük, hogy 

mindenki okuljon belőle. Az esetet név nélkül adjuk 
közre, mert a baj bárkit elérhetett volna közülünk.

Az egyik napon az eddig még ismeretlen elkö
vető besétált egyik iskolánk folyosójára és az ott 
szép rendben tárolt kabátok közül 4 db-ot leemelt 
a fogasról, kisétált vele az utcára. A kabátokat 
•átkutatván az egyikben lakáskulcsot és tanulóbér
letet talált igazolvánnyal együtt. Felvilágosítást kért 
a gyerekektől, hogy mikor lesz a következő szünet. 
Valószínű azért, hogy tudja mennyi ideje van a 
lopás felfedezéséig. A bérletigazolványon lévő név és 
cím alapján a városrész másik részén lévő, sűrűn 
lakott utcában, a szomszédos házban érdeklődött, 
hogy x-ék pontosan melyik lakásban is laknak, 
majd bámulatos fürgeséggel átkutatta a 3 szintes 
lakást a földszinttől a padlásszobáig. Szépen ösz- 
szepakolt és világos nappal eMharzott Szegedre, a 
11 órás busszal. Szinte minden értékes mozdítha- 
tót elvitt — pénzt, takarékkönyvet, videót, kazettá
kat, walkmant stb. Mindezt olyan környezetben, 
ahol több felnőtt is kint dolgozott az udvaron, a 
kertekben, a szomszédos lakásokban.

Az ilyen ügyekre szokták mondani: tökélete
sen kidolgozott, pontos terv szerint végrehajtott 
lopás, pedig csak a véletlenek szerencsétlen ösz- 
szejátszása adta a lehetőséget e tett elkövetésére.

És most az esetből levonható tanulságok:
1. Az iskolában — a gyerekek nem vihetik be 

az osztályba a kabátokat — a folyosón mindenki
nek zárható szekrényt kell biztosítani, nem elegen
dő a folyosó zárása, mert azt is ki lehet álkulccsal 
nyitni, vagy ki lehet feszíteni. Talán az sem ártana, 
ha az Iskola nyugdíjas embereket foglalkoztatna a 
tanítás idejére őrzési, felügyeleti munkára.

2. A gyerekeknél lévő Igazolványok és lakás
kulcsok mindig a táskában legyenek, ott ahol a 
gyerekek is vannak. (A szülők oktassák ki erre a 
gyerekeket.)

3. A lakosság Jobban figyeljen a városrészben 
kódorgó Idegenekre, a szomszédok lakásaira, és az 
ott kódorgó idegenekre.

4. A késve értesített rendőrök csak két óra 
elteltével tudtak a helyszínre kijönni (ha helyben lévő 
rendőrünk lenne, ez sem fordulhatott volna elő).

Az eset talán elkerülhető lett volna, ha — az 
iskolában miután kiderült, hogy eltűntek a kabátok 
—, azonnal tanári felügyelettel, netán rendőrrel, meg
jelentek volna a négy gyerek lakásán, de legalább 
annál az egynél, amelyikben ott volt a cím Is és a 
lakáskulcs Is! A tolvajt így talán tetten érték volna.

Ha valamelyik szomszéd felfigyel a teljesen 
felcuccolt tolvajra, és a buszon nem hiszik el azt a 
mesét, hogy házibuliba megy az elkövető. Vagy ha 
igaz, hogy szóltak is a buszvezetőnek, hogy csak a 
rendőrség előtt álljon meg, mert gyanús alak van 
a buszon (Ha ez Igaz?).

Ha a rendőrség nem délután 3 óra körüljön, 
hanem mondjuk helybéliek lévén sokkal de sokkal 
hamarabb.

Ha a lakás véletlenül el van látva riasztóval, és 
arra valaki felfigyel.

Elnézést kérünk az ügy károsultjaitól, hogy 
előzetes engedélyük nélkül adjuk közre e tanulsá
gos történetet, de azért tettük, hogy a hasonló 
eseteket megelőzzük! És bízunk abban, hogy e 
gátlástalan elkövető, vagy elkövetők és segítőik 
mihamarabb a rács mögé kerülnek.

B.J.

Tavasz a labdarúgásban
A megyei III. osztály tavaszi fordulójának első 

mérkőzései 1993. március 28-án kezdődtek.
Csapatunk összetétele az őszi forduló befeje

zéséhez képest nem változott.
Névsor: Bech Gábor, Boldizsár Gábor, Boldizsár 

Zoltán, Boros Sándor. Dobos Lajos, Hetényi Imre, 
Kovács József, Uce Níkolae, Makra Mihály, Márton 
Zsolt, Miklós Péter, Portörő László, Simon Csaba, 
Szívós Mihály, Terhes Zoltán, Vidács Mihály.

Edzők: Portörő Imre, Portörő Lqjos.
Első mérkőzésünk a Baktó-Metál ellen 4:1-re 

végződött. Számunkra ez nagyon fontos győzelem 
volt, mert a csoportban ők is bajnokságot szeret
nének nyerni.

Azóta már az 5. fordulón is túl vagyunk, mely
ben egyszer szünnaposak voltunk. A másik három 
mérkőzés eredményei:

Sándorfalva-Algyő 1:2 
Algyő-Csengele 2:1 

Algyő-Pusztaszer 2:0 
Volt egy kupameccsünk a Szegedl-Dózsával, 

akik NB III-ban szerepelnek. 7 góllal ki is kaptunk 
tőlük. Az edzők és a csapat számára igen tanulsá
gos és megfontolásra alkalmas csata volt.

Tanulságok: a mai modem futball a középpá
lyán dől el, és a Dózsának ezen a poszton több Jó 
képességű játékosa van.

folytatás a következő oldalon

MÁJUS
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Igen kitűnően alkalmazzák a lestaktikát.
A 7 gól ellenére Is igen színvonalas, közönségcsa

logató mérkőzés volt. Hátra lévő mérkőzéseink száma
6, ebből 3 idegenben, 3 idehaza. Legnehezebbnek a 
Baktó-Szilánk elleni összecsapás ígérkezik.

Néhány szó a serdülőkről:
Kozocsa István személyében egy új, szakkép

zett edző került a csapat élére, akinek segítője 
Juhász Árpád.

A „kicsik" is kezdenek játékba lendülni, három 
eddigi mérkőzésük mérlege: 2 vereség. 1 győzelem.

Ez úton hívjuk fel az algyői 12 év feletti fiúk 
figyelmét, hogy minden kedden és csütörtökön, edzési 
napokon délután 4 órától várjuk őket a pályára.

A labdarúgócsapat szeretettel várja lelkes 
szurkolóitl

Tóth Mátyás

Tisztelettel értesítjük kedves algyői 
vásárlóinkat, hogy üzletünkben a nyári 

hónapokban is kapható naponta, 
hagyományosan készített, friss krémes, 

megyeszerte a legolcsóbb áron: 13 rt/db.
Ezenkívül változatos, 

finom sütemények nagy választékban, 
főzött fagylalt: 12 Ft/gombóc.

Választékunkat bővítettük: kapható hambur
ger és melegszendvics is.

Látogassa meg üzletünket, szeretettel várjuk: 
Köntös Imre, cukrász mester

háziorvosok május havi 
rendelési ideje

Május 3—7-lg:
8—12.30 óráig: 

13—17.30 óráig:

Május 10— 14-lg
8—12.30 óráig:

13—17.30 óráig:

Május 17—21-lg
8—12.30 óráig: 

13—17.30 óráig:

Május 24—28-ig
8—12.30 óráig:

13—17.30 óráig:

dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária

dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária

Pénteken mindig 17 óráig van rendelés.

Villanymotorok tekercselése —  Alqyő, BartóI< B. u. 20. sz. a Ia t t .

ÉpÍTŐANyAq'ltEREskEdÉsÜNkbEN (Alqyő, TáqlAs u. 12?.)
—  cement
—  homok
—  sóder
—  oltott mész
—  tégla, köpor stb.
—  egyéb építőanyag

M E q R E N d E Ü S R E  IS liA p lfA T Ó . ----TE^ERfuVAROZÁS MEqREM(ÍElhETŐ.

Ugyanitt —  liszt
—  cukor
—  rizs

k e d V E Z Ő  ÁRON (MAqyltER. Á r)  bESZEREZ^ETŐ.
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A Nap állása 
a Bika jegyében

(április 22-től május 21-ig)

Fejlett akarat és érzésvilág a 
jellemzőjük, mindig erősen anyagi
as hajlamúak. Vágynak nagy pénz 

és birtok után, s nagyszerűen alkalmasak arra, hogy 
más részére is pénzt keressenek. Kitűnő hivatalnokok 
és jobban megfelelnek alkalmazotti, mint vezető állás
ban, mivel azonban rendszerint igen megbízható, be
csületes emberek és Jól végzik feladatukat, sokszor 
kerülnek reprezentatív állásba, vezető pozíciókba. 
Rendkívül erős és makacs akaratuk van. Ha valamit 
elvállalnak akkor erősen kitartanak mellette, nehezen 
befolyásolhatók. Türelmesek, nyugodtan tudnak vár
ni, amíg valamimegérik (ellentétben a Kos-típus okkal], 
úgyhogy többnyire el is érik céljukat Külsőleg nyugodt 
természetet mutatnak, sőt rendszerint beszédmodo- 
ruk is nyugodt, határozott és imponáló. Felfogásuk 
erősen konzervatív. Bensejük azonban erős szenvedé
lyeket takar. Előszeretettel viseltetnek a másik nem és 
minden életöröm iránt. Több az életerejük, mint az 
összes többi tizenegy embertípusnak. Ezért igen Jóté
konyan hatnak olyan emberekre, akikből ez a vitalitás 
hiányzik. Szokásuk: mindenben túlozni mind a mun
kában, mind a Játékban, mind pedig az érzéki kilen
gésekben, az evés-ivásban és minden egyébben. Pe
dig tudniok kell, hogy Jóból is megárt a sok.

Bár nagyonJó barátok és pajtások, mégis bizonyos 
hajlamuk van az elkülönülésre, és ezért kissé egyolda- 
lúakká válnak. Nehéz velük igazán megbarátkozni 

Kissé lassúak, szellemileg és lelkileg nehézke
sek. Szinte hiábavaló kísérlet valamiképpen átformál
ni őket Mint barátok Jólelkdek, de csak addig, amíg 
engedékeny az ember velük szemben. Viszont vesze
delmes ellenfelek. Ha valaki ingerll őket, nehezen 
csillapodó dührohamot kapnak Nem szeretik az izgal
makat és a kritikát. Családias érzékük erős, szeretik 
a dalt és muzsikát; értenek ahhoz, hogyan kell a 
kellemeset megtalálni és élvezni

Legnagyobb hibájuk: bizonyos kényelemszeretet 
és lassúság, amely testi zavarokat is előidézhet.

Kovács Ákos: 
Minden élet (Karcolatok)

A templom csöndje szétszakad 
megszólal egy dallam 
énekel a kegyelem ígérete 
de könyörtelen a reggel 
az ember szólni sem mer

Folytatás a rejtvényben.
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