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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Idősek otthona
Azok, akik az utóbbi néhány 

hónap alatt Jártak a piactér kör
nyékén láthatták, hogy szép 
ütemben halad és befejezéshez 
közeledik az öregek napközi ott
honának építése.

Az átadás előtt lázas készü
lődés utolsó napjaiban kértem 
találkozót a IV. sz. gondozási 
központ vezetőjétől, Béládiné 
Fónagy Zsuzsannától. Őt fagga
tom most:

— Mittudaház, milyen szol
gáltatásokat kínál az idős, egye
dülálló emberek részére?

— Hétfő reggel 6 órától 
szombaton délután 2 óráig tart 
a bentlakás ideje. Ez alatt az Idő 
alatt háromszori étkezést, regge
lit, ebédet, vacsorát biztosítunk 
lakóinknak.

— Honnan tudják megolda
ni az étkeztetést, hiszen Jelenleg 
a szociális étkeztetés gondját az 
óvoda vállalta át

— Jobb megoldás híján a vá
rosból látjuk el— naponta kétsze
ri szállítással. Továbbra Is biztosí
tani kívánjuk az eddigi ebédkihor
dásokat Is. Saját konyhánk nincs, 
de a jelenleginél lényegesen Jobb 
megoldásnak tartanám az óvodai 
konyha önállósodását és kapaci
tás bővítését.

— Hogyan alakul az otthon 
lakóinak létszáma?

— 11 bentlakásos férőhe

lyünk van. Erre a célra három 
hálószobát rendeztünk be, közös 
társalgóval. A hálószobákhoz szo
ciális helyiségek tartoznak. A le
hetőségekhez mérten Igyekeztünk 
a házat praktikusan, a célnak leg
megfelelőbben átalakítani, úgy ér
zem ez küllemében is sikerült. Az 
építők becsületes, tisztességes 
munkáját dicséri, hogy rövid ha
táridő alatt sikerült birtokba ven
ni aházat. Az éjjel-nappali szolgál
tatást igénybe vevők mellé napon
ta bejárók — csupán ebédet és 
vacsorát, társaságot óhajtók — 
száma 20 fő lesz.

— Milyen foglalkozásokkal 
színesítik a klubéletet?

— Számos szabadidő-progra- 
mot kínálunk, kirándulást, múze
umlátogatást, kötetlen társalgást, 
kártyázást, sakkozást, zenehall
gatást. Szeretnénk együtt megün
nepelni a születés- és névnapokat, 
és emlékezetessé tenni az ünne
peket, évfordulókat.

Mivel elég szűkösek az 
anyagi lehetőségeink, hasznos 
foglalkozásokkal igyekszünk né
mi bevételre szert tenni. Gondo
lok itt apróbb kézimunkákra, 
amelyeket értékesíteni tudunk. 
Segítséget nyújtunk az idősek 
ügyes-bajos, hivatalos dolgai
nak elintézésében.

Folytatás 2. oldalon.
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Ili Algyői Hírmondó

— Hány fő  gondoskodik az idősek kényelmé
ről, zavartalan pihenéséről?

— A dolgozói létszám 6 fő, ebből 4 szakképzett 
ápoló—gondozó, akik valamilyen Iskolai formában 
elsajátították a gondozás csínját-bínját. 2 fő kisegítő 
takarító személyzet. Vezetője: Szobácslné Sáli Kata. 
A  dolgozókat Igyekeztünk Algyőn lakók közül kivá
lasztani, főként arra törekedtünk, hogy némi ápolói 
gyakorlattal rendelkezzenek. A továbbiakban is 
fenntartjuk a tiszteletdíjas gondozói rendszert.

— Hogyan alakulnak a térítési dífak, mennyibe 
kerül egy fő  napi ellátása?

— A Léiílésl díj megállapítása a nyugdíj nagy
ságától függ. A különféle kategóriákba eső nyugdí
jak alapján az ebéd térítési díja a legalacsonyabb
9,— Ft, a legmagasabb 46,— Ft lehet. A napi 
háromszori étkezés díja: 103,— Ft maximálisan. A 
szállásdíj napi 50 Ft egységesen.

— Hogyan lehet bejutni, mik a feltételei annak, 
hogy valaki ennek a nagyon szép és hasznos klub
nak a lakója lehessen?

— Ez elsősorban a szociális helyzettől függ, 
ami annyit jelent, hogy azok a nyugdíjasok, akik 
olyan minimális jövedelemhez jutnak, hogy ab
ból képtelenek megoldani pl. a téli fűtés, világítás 
gondját. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azon
ban azokat sem, akik egyedülállóak, szociális 
helyzetük még nem indokolná, de gyerekek, ro
konok nélkül Jóval elesettebbek, gyámoltalanab
bak. Felvételre jelentkezni lehet személyesen, 
helyben, vagy telefonon Szegeden, a Vértói u. 3. 
szám alatti IV. számú Gondozási Központban. 
Telefon: 489-634.

A klub további életéről, az ott lakók vélemé
nyéről a későbbiekben folyamatosan tájékozódni 
szeretnénk. Egyet azonban feltétlenül meg kell 
jegyezni: nagyon nagy szükség volt erre a házra és 
köszönet és hála jár mindazoknak, akik lehetővé 
tették létrejöttét. Elsősorban az adományozónak, 
Radány Máténénak.

Molnárné 
Vida Zsuzsa

Környezetvédelem
J>iZ UTCA EMBERE"

1. vélemény:
Algyőn környezetvédelem abszolút nincs. Ha 

az ember azt akarja, hogy tiszta legyen a környe
zete, tegyen is érte saját maga. A  boltok előtt 
rengeteg a csokipapír, úgy gondolom, hogy a szü
lőknek lenne (többek között) a feladatuk, hogy a 
gyerekeket már pici koruktól arra neveljék, hogy a 
felesleges szemetet a szemétgyűjtőbe tegyék. Per
sze ehhez az kellene, hogy a faluban több szemetes 
konténer legyen.

Elősegítené a környezetvédelem helyzetének 
pozitív irányú változását, ha az iskolában a neve
lők a témával kapcsolatos órákat, foglalkozásokat 
gyakrabban tartanák.

Mellőzni kellene azt a magatartást is, mely 
szerint a strandolok (és mások Is) a szemetet a 
Tiszába dobják. Szintén a folyóval kapcsolatos, 
hogy néhány felelőtlen horgász az etetőanyag tar
tóját otthagyja a parton, nem viszi el.

Sajnálatos dolog, hogy a közeli földgáz- és 
kőolajlelőhely elég nagymértékben szennyezi leve
gőnket, viszont be kell vallani, hogy nélkülözhetet
len, hiszen egyrészt sok embernek ad munkalehe
tőséget, másrészt pedig a falu energiaellátásában 
oroszlánszerepe van.

2. Vélemény:
Sokan hordják a szemetüket az erdőbe, olyan 

szemeteket, melyek nem bomlanak el, így azok 
nemcsak szennyezik a környezetünket, hanem el

Is csúfítják, hisz a lebontó szervezetek a mestersé
ges anyagokkal nem bírnak el.

A faluban nincs elég szemetes, szinte csak 
néhány épület előtt található. A templom melletti 
pálya szomszédságában sokszor égetnek különbö
ző eredetű hulladékot, amely kormozó lánggal ég 
és kellemetlen szagot áraszt. Ezt a tüzet ráadásul 
sokszor őrizetlenül hagyják, s így a lángok akár el 
Is terjedhetnének.

Néhányan a Tiszába dobják az elhullott álla
tokat, melyek elbomláskor (bakteriálisán) szeny- 
nyezik folyónkat. A discóba siető, ill. onnan haza 
tartó „emberpalánták” erőfitogtatásból kettétörik a 
facsemetéket, a sörösüvegeket földhöz vágják, ami 
kiszúrhatja a kerékpár gumiját. Egyszerűen azt 
élvezik, ha bosszúságot okozhatnak. Persze akinek 
nem Inge, ne vegye magára!

Megemlítené még az is, hogy vannak akik 
crosspályának használják az utcákat, s amikor a 
nagyhangú motorokkal a megengedettnél jóval na
gyobb sebességgel „elsuhannak” az ember háza 
előtt, zavarják a nyugalmában.

3. vélemény
Nem ártana, ha konténert szállítanának a 

boltok elé, mert a szemét rengeteg. Véleményem 
szerint kár a töltés mellett birkákat legeltetni, hisz 
ott nemcsak az óvodások, hanem a környékbeli 
gyerekek is szívesen Játszanak. A tiszai strandnál 
sem válna hátránnyá, ha nagyobb szemetest he
lyeznének el ott.

Folytatás 3. oldalon.
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Sajnos szemét és piszok van mindenütt, s ez 
nem fér össze az ízléssel. Ezelőtt, például amikor 
még gyerek voltam, nem volt Ilyen az erdő sem. 
Akkor még nyugodtan játszhattunk ott, semmi 
szemét nem volt, most meg arra kell vigyázni, 
nehogy döglött állatokra lépjen az ember.

De ezek már emberi kérdések. Azok, akik a 
szemetüket oda hordják, már ugyanolyan „beteg” 
emberek, mint akik az utcán (a nyílt utcán) eldob
ják a felesleges hulladékot.

LeVétféte az olvasónak
Kedves Olvasó!

Bizonyára Ön már elég nagy ismerettel rendel
kezik a környezetvédelem terén, hiszen gyakori 
témája az újságnak, televíziónak, rádiónak egya
ránt. Olybá tűnhet, hogy már a csapból is ez folyik, 
ezért sokan csak legyintenek a téma hallatán, de 
én bízom abban, hogy Önnek, kedves Olvasó, van 
véleménye, amit nem rejt véka alá! Rögtön ponto- 
sítanom kell magam: bíztam benne. Azért írtam 
múlt időben, mert sajnos azt tapasztaltam, hogy 
sokan passzívak, nem törődnek ezzel.

Volt egy gondolatom, az, hogy összegyűjtők sok 
véleményt Algyő környezetvédelméről. Ez valóban 
csak gondolat volt, s az is maradt. Elcsodálkoztam 
azon, hogy a vélemények megrekednek egymás közt, 
s egyesek minden kincsnél jobban őrzik.

Akadt olyan ember, aki indulatosan elküldött 
„melegebb éghajlatra”, s akadt olyan is, aki szíve
sen beszélt — ám egy feltétellel: ne jelenjék meg a 
véleménye az újságban.

Most nem tehetek mást, mint megköszönni a 
segítő szándékú embereknek a türelmet, megér
tést és azt, hogy ugyan név nélkül, de mégis vál
lalják gondolataikat.

Érdekes módon a nyilatkozatokban sok átfe
dés figyelhető meg, ezt természetesen nem vélet
len, hiszen szem előtt vannak. Persze van sajnos 
számos olyan dolog is, amely nincs annyira előt
tünk, ám mégis köztünk van.

Búcsúzóul csak ennyit: valamikor egy bölcs 
ember azt mondta: „Egy nemzetet nem kizárólag a 
gazdaság jellemzi, legalább ugyanilyen fontos a 
kultúra és a magatartás is.” Milyen igaz! Ám akkor 
rólunk, magyarokról mit gondolnak, ha a magatar
tásunkat, egymáshoz, ill. a természethez való vi
szonyunkat tekintik? Mit gondolnak azok, akik 
lát|ák, hogy néha-néha majdnem elúszunk szeme
tünkben?

Irgalmazzon nekünk, gyarló embereknek a 
TERMÉSZET!

Maradok őszinte tisztelettel 
Zombori Mónika

Kormányintézkedések
A Kormány az agrártermelés rendkívül kedve

zőtlen jövedelemhelyzetére tekintettel, továbbá a 
sorozatos aszálykárok miatti bevételkiesésekkel 
összefüggő likviditási feszültségek enyhítésére év 
közben is több, a folyamatos gazdálkodást előse
gítő, illetve a következő évi termelést megalapozó, 
költségvetési támogatással együttjáró intézkedés
ről döntött. Ezek többsége az ágazat alapanyag-ter
meléséhez kötődik, de ezzel közvetve — a takar
mányok költségének csökkentésével — némi segít
séget nyújt az állattartásban is.

Az 1993. június 1-jét követően hozott In
tézkedések rövid összefoglalása:

1. Az öntözési költségek csökkentése érde
kében az érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező 
vízfelhasználók a felhasznált vízmennyiség után 
esőszerű öntözés esetén 2,50 Ft/m3, egyéb öntözé
si módnál, továbbá a vízpótlási célú halastavi víz
felhasználás után 1 Ft/m3 támogatást igényelhet
nek az öntözési üzemnapló alapján kiadott igazolás 
birtokában

2. Az energiaköltségek csökkentése érde
kében a termőfölddel rendelkező (tulajdonos és 
bérlő) mezőgazdasági termelők korábbi literenként 
7,40 Ft-os gázolaj támogatása 11,20 Ft/literre 
emelkedett, ami a gázolaj fogyasztási adójának 
50%-átJelentő összeg.

3. A  3 évvel ezelőtti súlyos aszálykár miatti 
veszteségek rendezését szolgáló célhitel tarto
zásokhoz biztosított 10% pontos kamattámogatás 
határideje 1994. november 15-ig meghosszabbí
tásra került. Tehát ha a pénzintézet hozzájárul a 
még fennálló tartozás további 1 éves prolongálásá
hoz, akkor a termelő részére a kamatköltségek egy 
részét az állam központi forrásból biztosítja.

4. Az augusztus 15. napjával esedékes I. 
félévi földadójlzetési kötelezettséget a Kor
mány saját hatáskörében november 15. napjáig 
elhalasztotta annak érdekében, hogy az őszi be
takarítási1 növények terméseredményének ismere
tében lehetőség legyen a földadó törvényben bizto
sított adómárséklésre, illetve hogy e termékek be
vétele is fedezetül szolgáljon az adófizetéshez.

5. Azoknál a mezőgazdasági termelőknél ahol 
az aszály miatti hozamérték csökkenése az előző 3 
év átlagához képest egy-egy termékből 25%-nál, 
vagy a használtföldterület egészétfigyelembe véve 
15%-nál nagyobb mértékben csökkent, a február 1. 
napja után felvett hitelek kamatköltségéhez to
vábbi 10%-pont (összesen tehát 20%-pont) tá
mogatás igénybevételére van lehetőség.

(Folytatjuk!)
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4 Algyői Hírmondó

Kedves Anyukák!
Szeptemberben 

új ra nyitott kapu válj a 
a kismamákat és a 
GYES-en, GYED-en 
lévő anyukákat a Mű
velődési Házban. Egy 
korosztály a klub tag
jai közül bölcsődés, il
letve óvodás lett, az 
anyukák dolgoznak, 
de szerencsére egyre 
több új arcot, új csalá
dot ismerünk meg. 
Többesszámban ír
tam, mert az új védő
nő, Jakoda Éva sze
mélyében segítőre ta
láltam. Ő rendszeres 

vendége a klubnak, minden összejövetelre kijelö
lünk 1-1 fő témát, amiről bővebben beszél majd, 
de természetesen minden más problémára is meg
próbálunk megoldást találni.

Rendelkezésére állnak videofilmek, tájékoz
tatók, vannak speciális szabásminta-könyvek 
(Burda, Olasz kötőskönyv ...) babaápolási cikkek
ről, bébibútorokról katalógusok, melyeket minden 
alkalommal kikölcsönözhetnek az anyukák.

Az október havi program:
Okt. 13., szerda 16 óra: Kismamák: Terhes

séggel együtt Járó testi, lelki és hormonális válto
zások.

Csecsemős anyukák: A La Leche’ Liga irány
elvei az anyatejes táplálásról.

Okt. 27., szerda 16 óra: Kismamák: A ter
hestorna előnyei, elvei. A  szülésre felkészítő tanfo
lyam programjainak ismertetése. Beszélgetés az 
apás szülésről. Apukákat is várunk I

Csecsemős anyukák: Az anyatej összetételé
ről, a szopási készségről. Statisztikák az anyatejes 
táplálásról, szoptatásról.

Míg az anyukák megbeszélik gondjaikat, ta
pasztalataikat, a gyerekeknek Játékok állnak ren
delkezésükre, hogy ők se unatkozzanak.

Mindenkit szeretettel várunk minden második 
héten szerdán délután a Művelődési Ház udvarán 
lévő klubszobában 16 és 17 óra között.

Balázs Ágnes
és

Jakoda Éva

Az önkormányzat hírei
Az 1993. szeptember 10-én tartott megbeszé

lésen döntött a lakóterületi alap és az útalap eddigi 
fel nem használt összegének rendeltetéséről. A 
beérkezett ajánlatok alapján sor kerülhet:

— Téglás utca nyitott csapadékvíz-elvezető 
csatorna tisztítása a 47-es főközlekedési úttól a 
Kastélykert utcáig;

—Kastélykert u. 80. számtól a 104-ig (Téglás
u.-ig) csapadékvíz-elvezető árok kiépítése, a 104. 
sz. előtti útalatti áteresz tisztítása és a nyílt sza
kasz tisztítása a zárt szakaszig;

— Téglás u. páros oldalán a Szeder u.-tól a 
Temető bejáró útig gyalogjárda kiépítése;

— Temetőhöz bevezető út 3 m-es szélességben 
történő lefedése, az út melletti padka tisztítása, az 
ott lévő sövények kivágásával, nyesésével;

— Piac tér új aszfaltburkolat + padkarendezés 
a Hóvirág utcától a Bányász u.-ig;

—Hóvirág u. teljes hosszában kátyúzás és 
mindkét oldalon padkarendezés.

A gyermekorvos megváltozott 
rendelési ideje

Hétfó: 8— 12 óráig
Kedd: 8— 11 óráig
Szerda: 8— 10 óráig
Csütörtök: 8— 11 óráig
Péntek: 8— 12 óráig

TANÁCSADÁS: csak szerdán 1030— 1430 órá
ig; pénteki megszűnt.
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Algyői Hírmondó s

Rendetetek
Az elmúlt három számban Ismertettem a 

pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátá
sokról szóló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlé
sének rendeletét. A rendelet egyes előírásait a 
Közgyűlés módosította az alábbiak szerint.

Lakásfenntartási támogatásnál: méltá
nyosságból az elismert minimális lakásnagyságtól 
fél szobával el lehet térni, ha a kérelmező átmeneti 
segélyre lenne jogosult.

Lakásfenntartási támogatás annak adható, 
akinek és vele együtt élő közeli hozzátartozóinak 
az 1 főre eső havi jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj

— egyedülálló esetén: kétszeresét
— kétszemélyes család esetén: a kétszeres 

80%-át
— háromszemélyes család esetén: a kétszeres 

70%-át
— négy vagy többszemélyes család esetén: a 

kétszeres 60%-át.
A  lakásfenntartás havi költségek számítási 

módja változatlan. A támogatás mértéke legalább 
500 és legfeljebb 3000 Ft. A meghatározott lakás- 
fenntartási kiadásokat hitelt érdemlő módon (pl. 
számlák, albérleti szerződés) felhívása a kérelem 
benyújtásakor Igazolni kell.

A kamatmentes kölcsön: egy naptári évben 
ugyanazon személyeknek egyszeri alkalommal ad
ható, legfeljebb 100 000 Ft összegben, kizárólag 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön megfizetésére.

A temetési költségek viselése a jogosult. Illetve 
családja létfenntartását cikkor veszélyezteti, ha a 
család egy főre jutó havi nettó jövedelme a minden
kori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét nem 
haladja meg.

A segély mértéke a jövedelemhatárok figye
lembe vételével a következő:

Testtemetés Hamvasztás
A legkisebb öregségi 
nyugdíj kétszereséig 
a kétszeres 80%-áig 
a kétszeres 70%-áig 
a kétszeres 60%-áig 
a kétszeres 50%-áig

3000,— Ft 
4500,— Ft 
6000,— Ft 
8000,— Ft 

12000,— Ft

1000,— Ft 
1500 — Ft 
2000,— Ft 
3000,— Ft 
4000,— Ft.

Nem állapítható meg temetési segély akkor, ha 
az elhalt életbiztosítással rendelkezett.

Az eljárási rendelkezések közül a 29. •§ (1) 
bekezdés hatályát veszti és az alábbi lép helyébe: 

A Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Egészségügyi és Népjóléti Irodája a döntés

előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről 
táj ékozódlk, környezettanulmányt, j egyzőkönyvet, 
az eljárási cselekményekről feljegyzést készít, ha 
az ügyben jegyzőkönyv nem készült.

Sebők Péterné
kirend. vezető

A úr. Tóth Háziorvosi Bt 
tájékoztatja Önt!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Csongrád Megyei Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat a szegedi Háziorvosi Szolgá
lattal egyeztetve

a DR. TÓTH MÁRIA HÁZIORVOSI ÉS SZOL
GÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG működését 1993. 
szemtember 1-jétői engedélyezte.

J\z önkormányzat területi alapellátási köte
lezettségét a Betéti Társaságon keresztül érvénye
síti és rendelési helyként a. fogászat melletti 
rendelőt biztosítja, a rendelési időt az alábbiak 
szerint határozza meg:

Páros héten: 8— 12 óráig
páratlan héten: 13— 17 óráig.

Dr. Tóth Mária
háziorvos

Felhívás!
Ismerem embert próbáló, könyörtelen, pénz

centrikus mai életünket. Ennek ellenére is hiszem, 
hogy Algyő lakosságának a szíve mélyén mindig 
marad hely a szeretetnek, és a bajbajutott embe
reken való segítésnek. Ebben bízva szeretnék meg
kérni mindenkit — de főleg a fiatalokat —, hogy 
minél többen vegyenek részt az 1993. október 
5-én, 9—15 óráig a polgármesteri hivatalban (volt 
tanácsháza) tartandó véradáson.

A vér élet, és aki vért ad, életet ad. Az egyik 
legcsodálatosabb emberi cselekedet a véradás, hi
szen a vérrel embertársainkon segítünk, azok 
egészségét és életét adhatjuk vissza.

Bakosné Fekete Mária
a vöröskereszt véradó szervezője

OKTÓBER



6 Algyői Hírmondó

Az ISTEN-szó jelent Valamit}
A hetvenes évek közepén otthagytam zenei ta

nulmányaimat, és jelentkeztem a Hittudományi Fő
iskolára, a papságra. Ez szűkebb Ismeretségi köröm
ben is meglepőnek tűnt néhányaknak. Egy volt álta
lános Iskolai osztálytársnőm, aki közben már egy 
távoli városban lakott, szintén meghallotta, hogy mit 
tervezek és mindenáron szeretett volna találkozni 
velem, hogy megmentsen. A  találkozáskor azonban 
meglepve láttam hogy tulajdonképpen ugyanaz va
gyok. aki voltam, normálisnak látszom, de teljesen 
érthetetlen volt előtte a döntésem. Miután belátta, 
hogy nem valami csalódás, vagy életuntság vitt erre 
az útra, komolyabb kérdéseket is feltett:

— Te még hiszel ebben? A tudomány lassan 
kiszorítja a vallást, már csak néhány év! Nincs 
jövődi Lehet, hogy Jézus nem is élt?! Hiszel afelhők 
feletti mennyországban, ördögökben, angyalkák
ban? El akarod kábítani az embereket Idejét múlt 
mesékkel? Az Egyház története is tele van borzal
makkal1 És egyébként is, kit érdekel ez ma már?!

A beszélgetés végére azonban belátta, hogy 
ismeretei nem egészen pontosak, és megértette, 
hogy nem alap nélküli a döntésem.

Most, a kilencvenes években gyakrabban elő
kerül a vallás, az Egyház, a vallásoktatás, a szek
ták stb. ügye. Mi egyáltalán az alapja ezeknek? 
Érdemes ma vallással foglalkozni? Értelmes dolog 
a hit? Miért van olyan sok vallás? Mik a szekták? 
Ezekkel a kérdésekkel kívánunk néhány alkalom
mal foglalkozni.

Az egyik leggyakoribb ellenvetés a vallással 
kapcsolatban az, hogy a tudomány fejlődésével a 
vallás megszűnik. Ennek legnyilvánvalóbb cáfola
ta az a tény, hogy minden idők természettudósai 
között sok vallásos embert találunk, akik éppen 
munkásságuk alapján beszéltek Istenről, őket pe
dig igazán nem lehet tudománytalansággal vádol
ni. Tehát a tudomány és a vallás összeegyeztethe
tő. Néhány kiragadott név:

KOPERNIKUSZ, a modern világkép egyik meg
alkotója így ír: „A csillagászat a legelőkelőbb tudo
mányok közé tartozik, mert a világmindenségben 
tapasztalt rend feltétlenül Isten felé fordítja a kuta
tófigyelmét ”

NEWTON, a modern természettudomány 
megalapozója pedig így: „A Napnak, a Holdnak, a 
bolygóknak, az üstökösöknek rendkívülien pontos 
szerkezete csak egy értelmes és hatalmas lény 
okossága és parancsa szerint keletkezhetett."

G. GALILEI, tudós és csillagász: „... a termé
szetben a végtelen bölcsesség nyilatkozik meg. 
Ebből lemérhető, hogy mennyire végtelenszer vég
telen az isteni bölcsesség. ”

És a XX. század tudósai közül két példa:
Albert EINSTEIN, fizikus, gondolkodó: „Minden 

természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bi
zonyos vallási érzésnek. Mert nem képzelheti azt, 
hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket (tör
vényeket), amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el 
A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan 
magasabbrendű értelem nyilatkoztatja ki magát" 

Max PLANCK, fizikus: „A fizikai kutatások 
eredménye ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a 
világmindenség építőkövei nem összefüggéstelenül 
helyezkednek el hanem egységes terv szerintfügg
nek össze ...A legcsodálatosabb azonban az, hogy 
a törvények szakszerű megfontoléisa minden elfo
gulatlan emberben azt a benyomást kelti, hogy a 
törvények szakszerű megfontolása minden elfogu
latlan emberben azt a benyomást kelti, hogy a 
természetet értelem, céltudatos akarat irányítja ... 
vallás és természettudomány tehát nem zárják ki, 
sőt, kiegészítik egymást.”

De Isten nemcsak egy távoli erő, mely megal
kotta a természetet, és az élj ár az idők végéig. Isten 
a magyarázata, az oka az ember legbensőbb, leg
emberibb törekvéseinek is, mint a megértés, meg
bocsátás, újrakezdés, tudás, elfogadás, szeretet: 
és nemcsak oka ezen törekvéseknek, hanem betel- 
jesítője is. Hiszen nem tagadhatjuk, hogy ami 
igazán emberré tesz bennünket, az éppen ezekben 
a vágyakban, ezek keresésében áll. Akkor élünk 
Igazán, amikor a kölcsönös elfogadás és szeretet 
légköre vesz körül bennünket. Ezt pedig legtelje
sebben Isten valósítja meg, aki ismer és szeret 
minket. „Istenünk, magadnak teremtettél minket, 
és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik 
benned, Istenünk.” (v.ö. Szt. Ágoston.)

Istennek ez a teljesebb, lgazabb képe gyakran 
elhalványodik előttünk, és mi is úgy szólunk mint 
a költő:

SZABÓ LŐRINC: Megint vas-korban (részlet)

Zendülj fö l bennem. Isten, Eljövendő? 
zendülj fö l újra, tompán, komoran: 
rázd meg lelkemnek alvó hegyeit, 
hogy lássalak, érezzelek, s ne csak 
semmiből épült bástya légy 
a tiszta ész üres tereiben.
Kard kell: legyen lelked a kardi 
De rázz fö l mint mennydörgés a csöndet, 
mert csak így leszel valóság...
Rázz fö l és mutasd meg: test és hús vagy... 
Rázz fö l mert lelked is csak így lesz kard, 
kezembe fogható! Balogh József
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Kedves OtOaső!
6720 Szeged, Klauzál tér 7.
Tel.: (62) 321-800,312-928

Irodánk — a Szeged Tourlst — szeretne bemutatkozni Önöknek. Reméljük, sikerül elnyernünk 
bizalmukat és a profilunkba vágó utazási terveikkel, ügyes-bajos gondjaikkal hozzánk fognak 
fordulni.

Habár kft. formájában csak 1993. január elseje óta üzemelünk, maga a Szeged Tourlst 36 éves 
múltra visszatekintő tapasztalatokat mondhat magáénak.

ÜZLETÁGAINK:
• belföldi egyéni és társasutak (nászutasoknak, családoknak, nyugdíjasoknak);
• osztálykirándulások (bel- és külföldre);
• külföldi utak (városlátogatások, tengerparti üdülések, sítúrák, stb.) akár busszal, akár 

repülővel, egyénileg vagy csoportosan;
• szállásfoglalás külföldön.
Bármely korosztály Igényelt igyekszünk kielégíteni. Nálunk a legigényesebb, egzotikus üdülé

sektől a legalacsonyabb árfekvésű túrákig mindent megtalálhatnak. A következő számban egy kis 
játékra Invitáljuk Olvasóinkat, mellyel karácsonyi meglepetést nyerhetnek tőlünk. Keressenek 
bennünket!

Részletes felvilágosítás: Balázs Ágnes, Algyő, Kócsag u. 29. Tel.: 367-157.

Párnák gyerekeknek
Néhány ötletet kívánunk adni, hogyan tehet

jük vidámabbá a gyerekszobát, illetve gyermeksar
kot játékos, színes díványpámákkal.

Vegyük elő a foltoszsákot, válogassuk ki a 
megfelelő nagyságú színes bársony- és szövetdara
bokat. Ha vásárolnunk kell az anyagot, akkor 
Inkább Jól mosható és minden színben kapható 
lenvásznat vegyünk. Az alapszín és általában a 
színek kiválogatásánál ügyeljünk mindig arra, 
hogy szobánk színével összhangban legyen.

Az oroszlános és napos párna szem- és száj- 
vonalát láncöltéssel varijuk ki. Az oroszlán és a 
macska szemét fekete, Illetve zöld gomb helyette
síti. A macska bajusza és orra, valamint az orosz
lán orra filcdarabkákból készül.

A napos és az oroszlános párnára a rajz szerint

rojtot készítünk a következőképpen: a kívánt 
hosszúságban lánc
szemsort horgolunk, 
majd erre rövidpálcákat 
öltünk, hogy erősebb le
gyen, az így kapott zsi
nórt azonos távolságban 
a párnához öltögetjük, s 
az ívekbe egyenlő 
hosszúságúra vágott fo
nalat hurkolunk a kép 
szerint.

A fenti párnák elké
szítése Igen egyszerű, 
nagyon rövid Időt Igé
nyel, és kicsinyeinknek 
nemcsak kedves megle
petés, hanem gyönyör
ködtető ajándék is.
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Beszélgetés
Lantos Attilával, aki Rapcsákné Pap Anikó 

tanárnővel készített riportot a tv kamerái előtt a 
Három Kívánság című műsorban.

A riport elég nehezen Jött össze, egy őszi dél
után elmentem, becsengettem. Egy alacsony, bar
na hajú fiú nyitott ajtót. Bemutatkoztam: — Lan
tos Attilát keresem — mondtam, mire beengedett.

Hangulatos kis szobában beszélgettünk.
— Úgy hallottam, hogy az adás előtt a műsor

vezető, Dévényi Tibor, más kérdéseket adott a ke
zedbe. Igaz ez?

— Igen igaz. Nem tudom miért, talán túl gye
rekesnek tartotta őket.

— Nem esett ez rosszul Neked?
— De Igen, egy kicsit rosszul esett.
— Dévényi Tibor milyen testközelből, olyan 

behízelgő, mint a tv-ben? Vagy vannak rossz tulaj
donságai?

— Egész más mint a tv-ben, talán mindenben 
okos akar lenni.

— Rapcsákné Pap Anikó a kedvenc tanárod 
hogy őt ültetted a kínpadra?

— Igen, rendes tanár. De Inkább azért mert 
szigorú egy kicsit.

— Az osztálytársaid látták az adást? Milyen 
volt a visszajelzés?

— Egy-kettőnek már akkor elmondtam, mi
előtt felmentünk Pestre, de nem nagyon tetszett 
nekik. Nem tudom miért.

— És hogy jutott eszedbe ez az egész?
— Anyukámmal megbeszéltem és júliusban 

írtam, hamarosan válaszoltak. Értesítették a ta
nárnőt is, ő eljött hozzánk és beleegyezett. Szerin
tem örült neki.

— A jövőre nézve mik a terveid? Tán csak nem 
újságírónak készülsz?

— Még nem tudom. Megfordult már a fejemben.
— Szeretsz suliba járni?
— Hát igen, de a felső nehezebb, mint az alsó.
— Mit csinálsz a szabadidődben?
— Biciklizni szoktam a barátaimmal és itthon 

segítek.
— A legszemtelenebb kérdés következik (ez itt 

a reklám helye), szoktad olvasni a Hírmondót?
— Nem nagyon szoktunk venni.
— De most csak meg fogod venni, ha te is 

benne leszel?
— Talán igen. Lehetséges.
— Köszönöm a beszélgetést.
— Szívesen, máskor is.

Készítette: 
Víg Gabriella

Bevezető a slágerlistához
— Helló fiúk, helló lányoki ÚJ rovat indul útjára 

a Hírmondóban, ami korhatár nélkül mindenkinek 
szól ákirszereti a zenét. (1—99 éves korig.) Sláger
listát szeretnénk csinálni, és ehhez a Ti segítsége
tekre van szükségünk!

Minden hónapban összeállítunk egy listát (tí
zeset) különböző kategóriában (rap, metál, lassú 
számok stb.) ezt majd mindig előre fogom elmonda
ni Nektek csak annyi dolgotok van, hogy szavaz
zatok! Egy papírra felírtok egy vagy akár tíz nevet, 
és bedobjátok a Kastélykert u. 92. számú postalá
dájába, ebből fogjuk összeállítani a listát, oly mó
don, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta az az első 
és így tovább, és így tovább. Arra kérlek bennete
ket, hogy ha nyerni szeretnétek, újatok a papírra 
egy nevet vagy egy jeligét (ezaTi dolgotok). Ugyan
is a karácsonyi számban a szavazók között sorso
lást tartunk.

A zenék lehetőleg külföldiek legyenek. Akármit 
írhattok, a határ a csillagos ég. Az Ace of Base-tól 
Haddaway-ig minden jó  lesz. Remélem, kedvet 
kaptatok az ötlethez.

A következő hónapban DANCE (tánc) listát 
állítunk össze, ehhez kellenek a szavazatok. Tehát 
fogjatok tollat és újatok! Egyébként ha magyar 
előadókra is van igény, olyan listát is csinálhatunk. 
Most az én 10-es listámmal kell beérnetek, de a 
következő hónapban (reméljük!) beindul amire gon
doltunk. Addig is: Csáó! Csáó! Mindenkit üdvözöl 
„DJ. Chris”

A LISTA:

1. Haddaway: Life
2. Ace of Bace: Happy Nation
3. 2 Unlimited: Faces
4. Culture Beát: Mr. Vean
5. Snow: Girl, I’ ve bean húrt
6. Freddie Mercury: Liwing on my own
7. 2 Unlimited: Triblar Dance
8. Mariah Carey:

Dreamlover
9. Haddaway:

What is lőve?
10. LOFT: Sum- 

mer, summer.

Szavazatok leadási 
Ideje: október 25.
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Tanácsok a konyha tájáról
A főzést tanulni kell, mert aki nem tud főzni 

annak ajövedelme nem elég. Sok anyagot elprédál, 
kidob, pedig ezekből még sok ehető és tápláló étel 
készíthető. Például:

— a leveszöldségből rántott szelet készíthető,
— a gyümölcsök (alma, birs, barack) héját 

megfőzzük annyi vízben amennyi ellepi, ezután 
szitán átpaszírozzuk, kevés cukorral átfőzzük így 
kenhető dzsemet kapunk.

Légy barátságban a fakanállal, mert aki szeret 
főzni, az tud Is. Légy őrzője saját és féljed jövedel
mének, ne hulljon ki az ujjaid közül még egy 
rizsszemnyi érték sem!

Néhány praktikus tanács: A tojásokat a fel- 
használás előtt meg kell mosni, mert a szennyes 
héjon lecsorgó fehéije egészségtelen. A rántott 
húst bundázáskor soha sem szabad megnyomkod
ni, mert kemény, rágós lesz. A dohányfüst kelle
metlen teijengését a lakásban meg lehet szüntetni 
1 liter víz két dl ecet keverékével, melyet forrásig 
melegítünk és hagyunk kihűlni. A burgonyát min
dig lobogó vízbe kell feltenni, még akkor is, ha 
héjában főzzük. Az étel ízét többszöri kóstolás után 
adjuk meg.

Szikszai Andrásné

Iskolai információ
1993. okt. 4-én, hétfőn 17 órakor a Műve

lődési Házban közös szülői értekezletet tartunk. 
Tájékoztatjuk a szülőket az 1993/94. tanévfelada- 
talról, az alapítványról, az Iskolaszékről, valamint 
az új oktatási törvényről.

1993. okt. 6-én megemlékezés az aradi vér
tanúkról.

1993. okt. 14-lg sportversenyek Szegeden a 
kisstadionban minden csütörtökön, pénteken.

1993. okt. 21-én 13 órakor a Művelődési 
Házban megemlékezés a nemzeti ünnepről.

1993. okt. 22-én, pénteken de. 9 órától a 
Hunyadi János Iskolával közös sportnap Algyőn.

1993. november 1., 2. hetében nyílt napo
kat tartunk az iskolában.

A fenti programokra szeretettel váijuk a ked
ves szülőket és az érdeklődőket.

Napközis térítési díj befizetése: 1993. okt. 
4-én de. 8— 12 óráig a Fehér iskolában; du. 13 
órától a Kolozsvári úti iskolában.

Óvodai információ
A Bábszínház előadásaira 4 csoport részére 

bérletet váltottak a szülők. Az első előadás címe: 
Hamupipőke. „Törpike” bérlet október 22-én, pén
teken 10 óra; „Kiskacsa” bérlet november 3-án, 
szerdán 10 óra. A Bábszínház előadásait a gyere
kek csoportosan látogat ák, 2-2 csoportban.

Idegennyelv-oktatás október hónaptól kezdő
dik az óvodában. Angol nyelv havi 400,— Ft. Hét
főn és szerdán délután 1530 órától 16 óráig.

Délutáni játékidőben német nyelvű dalokkal, 
játékokkal Ismerkednek meg a gyerekek a nagy
középső csoportban.

Hittanoktatás Ingyenes, minden héten egy 
alkalommal: kedden 11 órától l l 30-lg. Dr. Balogh 
József plébániai kormányzó foglalkozik a gyere
kekkel.

Napközis térítési díj befizetése: 1993. októ
ber 4-én, hétfőn 7—12 óráig és 13—17 óráig.

Teherfuvarozás zárt és nyitott teherautóval. Fuvarrendelés: Algyő, 
Vásárhelyi u. 60. Tel.: 367-297.

OL-CSI termelői borkimérés, palackozott italok, üdítők. Bartók 
B. u. 54. (garázs). Rendezvényre rendelést felveszünk: Telefon: 
367-367.

Erdővel körülvett tanya eladó Balástya körzetében. Irányár: 240 000 
Ft. Ugyanitt eladó: 20 db Delta itató és etető. Érdeklődni: Pál Lajos 
Algyő, Berek u. 35.

Sarkalást, talpalást, festést, zippzárbevarrást, mindennemű javítást 
olcsón, rövid határidőre vállalok. KISS JÓZSEF dpész, Algyő, Piac 
tér 14. Nyitva: hétfőtől péntekig: 8— 12 óráig és 13—17 óráig. Szom
bat: szünnap.

fl Hírmondó 
előfizethető 

a könyvtárban!
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10 Algyői Hírmondó

Ady Endre Műü Ház 
október havi programja

1., péntek 17 óra: Szüreti szokások. Vezeti: Eke 
József.

2., szombat 9 óra: Csongrádi nyugdíjasok talál
kozója Algyőn.

3., vasárnap. Vendégségben a tápai búcsúban.
5., kedd 9 óra: Kárpótlás. Előadó: Bíró Sándor.
6., szerda 18 óra; Kisgazdagyűlés. Előadó: Dóm

ján Ferenc.
7., csütörtök 18 óra: Gyógyvizek hatása az Idős 

szervezetre. Előadó: dr. Bordás Katalin.
8., péntek 17 óra: Palócok népművészete. Elő

adó: Eke József.
9., szombat 7 óra: Kirándulás Szombathelyre. 

Vezető: Eke József.
10., vasárnap 12 óra: Vendégszereplés Marosle

ién.
12., kedd 17 óra: Táncház. Vezeti: Zomborl Mari

ann.
13., szerda 16 óra: Kismamaklub. Vezeti: Balázs 

Ágnes.
14., csütörtök 18 óra: A vér életet ad. Előadó: 

Bakosné Fekete Mária.
15., péntek 17 óra: Tudni Illik, hogy ml Illik. 

Vezeti: Eke József.
16., szombat 9 óra: Séta a Tisza-parton. Vezeti: 

Turdéli Sándorné.
17., vasárnap 16 óra: Közös mozllátogatás. Vezeti. 

Turdéli Sándorné.
19., kedd 17 óra: Játszóház. Vezeti: Süli Z. Evelin.
20., szerda 12 óra: Ünnepi műsor.
21., csütörtök 8 óra: Sportverseny.
23., szombat 15 óra: Öttömősön vendégszereplés.
24., vasárnap 9 óra: VIDEÓ Cápa III. Vezeti: líj. 

Bakó Ferenc.
26., kedd 17 óra: Betekintés a szakkörök életébe.
27., szerda 16 óra: Kismamaklub. Vezeti: Balázs 

Ágnes.
28., csütörtök 18 óra: Amatőrfestő-kláUítás. Ve

zeti: Huszárné Balázs Anna.
29., péntek 18 óra: Nagyanyáék tánca. Vezeti: Eke 

József.
30., szombat 7 óra: Kirándulás Mátraházára. Ve

zeti: Turdéli Sándorné.
31., vasárnap: VIDEÓ Hófehérke és a hét törpe.

Gyermekszáj
Andrea egyke lévén, nehezen viseli, hogy az 

óvónő mással is foglalkozik:
— Óvónéni, te csak mesélj nekem, a dédelgető 

néni majd dolgozik — adta ki az utasítást a dajka- 
néninek.

♦ ♦ ♦
— Ez cseresznye? — kérdi Dávid.
— Ez meggy — válaszoltam.
Dávid csodálkozva kérdezi
— Hova megy a cseresznye?

♦ ♦ ♦

Őszi gyümölcsöket mintázunk.
— Hunyjátok be a szemeteket és képzeljétek 

magatok elé az almát, körtét, szilvát! Milyennek 
látjátok?

— A szilvát kéknek és kukacosnak — hangzik 
István válasza.

KlITyA, MACskA ElESÉq,

ÍR ÍSS ' ÉS SZÁRAZ TERMÉkEk, 

VÍTAMÍNOk, NyAkÖRVEk, 

ÍElsZERElÉSEk ÁRUSÍTÁSA. 

NyÍTVA t a r t á s :
IhétFőtőI páNTEkiq 1 4 -1 8  ÓRÁiq. 

P o r t ö r ő  L a jos, A lqyő, K o rs ó  u. 2 2 .

AKCIÓ 0 NAPFÉNY flBC-BEN!

Minden kedves vásárló, 
aki 1000 Ft felett vásárol 
és ezt a hirdetést behozza, 

ajándékot kap!
Minden nap nyitva, 

várjak kedves vásárlóinkat.
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Algyői Hírmondó IX

Milyen is egy 
MÉRLEG?
Egy szerkezet, 

amelynek két serpenyő
je egyensúlyban áll, s 
elég egy tollpihe, hogy 
kimozdítsa nyugalmi ál
lapotából. Talán leegy

szerűsítésnek tűnik, de a MÉRLEG típus ugyan
úgy működik, mint maga a mérleg, lelki egyen
súlyát már a legkisebb diszharmónia felborítja, 
kileng, s csak nehezen nyeri vissza nyugalmi 
helyzetét. Talán ezért van az, hogy egy igazi 
MÉRLEG ösztönösen kerül mindent, ami lelki 
békéjét megzavarhatná, utálja a vitákat, vesze
kedéseket, kellemetlenségeket, előre nem látott 
bonyodalmakat. A  váratlan helyzetekben több
nyire rosszul reagál, ezért a többiek gyávának, 
hűtlennek, határozatlannak tartják, pedig a 
MÉRLEG csak hivatását akarja betölteni: ő a 
kiegyenlítő, a közvetítő a két fél között — számá
ra a világ akkor van békében, ha két serpenyője 
harmonikus nyugalomba kerül.

A  MÉRLEG Levegő-jel (tehát érzékeny), kar
dinális (azaz erős éntudata van), uralkodó boly
gója a Vénusz (érvényesül a bolygó kellemetlen
sége és szépsége), háza a 7. ház, a házasság, a 
társasági viszony, a nyilvánosság háza. A MÉR
LEG vidám, kedves, szórakoztató, az egyik leg
kellemesebb társ, barát, partner, munkatárs. 
Megértő és intelligens, segítőkész, melegszívű, 
toleráns. Szereti a rendet (ám ez nem a SZŰZ 
pedantériája), szereti a nyugalmat (ám ez nem a 
BIKA unalmas földhözragdtsága), az ő rend- 
szeretete inkább szellemi értelmű, nem a tár
gyak rendje, hanem az emberi viszonyok, a léte
zés, a világban való hely tisztázottsága és bizton
sága. Az a bizonyos egyensúly, amely a MÉRLEG 
kulcsszava.

Ha ezt a kiegyensúlyozottságot, nyugalmat 
megtalálja, akkor hihetetlenül béke tűrő. Egye
sek unalmasnak találják és lustának. Az a bizo
nyos MÉRLEG-lustaság, amiről szokás beszélni, 
kétségtelenül megalapozott. Legalábbis a külső 
szemlélő számára. A  MÉRLEG szívesen elha
lasztja kellemetlen döntéseit holnapra, a levele
ket, a munkákat néha hónapokig tologatja, ab
ban reménykedik, hogy az idő múltával a prob
léma magától megoldódik, s neki nem kell állást 
foglalnia egy kényes vagy kellemetlen ügyben.

Ennek a magatartásnak azonban — s ezt csak 
azok tudják, akik alaposan megfigyelték a MÉR- 
LEG-et — mélyebb oka van annak, mint a hét
köznapi lustaság. A  MÉRLEG-ben (nem véletle
nül ábrázolják a legfőbb bírót az utolsó ítélet 
kimondásakor kormánnyal a kezében, s az sem 
véletlen, hogy az igazság istenasszonyának, 
Justitiának és Dürer apokaliptikus lovasainak 
is mérleg a szimbóluma) kifejlődött valami bölcs 
emberi megértés, a döntéstől, ítélkezéstől való 
viszolygás.

Ő tudja, hogy ebben a földi életben minden 
relatív, hogy igaznak hitt dolgokról utólag kide
rül, hogy hamisak voltak, és fordítva, ezért ha 
lehet, nem ítélkezik. Tudja, hogy minden relatív, 
s hogy az Idő nemcsak mindent megold, de 
mindent el is seper. Nyilván ezzel függ össze az 
is, hogy temperamentuma különös keveréke a 
szangvinikus érzelmeknek és a flegmatikus kö
zönynek, képes heves érzelmekre, idealizmusra, 
majd előtör eredendő kedélytelensége. Ilyenkor 
úgy látja, hogy a létezésnek nincs értelme.

A  MÉRLEG nagyon igényli a szabadságot, 
igazságérzete fejlett, ostoba vagy képzetlen em
bert csak fogcsikorgatva tűr meg maga fölött, az 
ilyen helyzetből az első adandó alkalommal me
nekül. Bár az is Igaz, hogy ha kedélyválsága 
kerekedik felül, akkor belesüppedhet a rossz 
helyzetbe, hiszen ez a típus nem a cselekvés 
embere (mint mondjuk a KOS), hanem a kivá
rásé.

Persze ennek a típusnak a kényelemszere
tete, engedékenysége, lustasága, döntésképte
lensége sok jellembeli hiba forrása is lehet. Ez a 
típus néha túlságosan is érzékeny, sértődékeny, 
sebezhető, nem bírja a terhelést, határozatlan, 
indokolatlanul pesszimista, befolyásolható, in
gatag, hiú és szeszélyes. Szeret beszélgetni, ne
hezen tűri el, ha nem ő a társaság középponjta. 
Azért, hogy felhívja magára a figyelmet, fecseg- 
fecseg, és sokszor szószátyárrá válik.

Szerelemben és házasságban az egyik leg
kedvesebb, legkellemesebb partner, szereti a 
sokszínű, szórakoztató életet, a pompát, a csil
logást, a hangulatokat. Rá érvényes Reviczky 
Gyula mondata: „A világ csak hangulat.” Hibája 
a szerelemben hiúsága és örök kalandvágya, a 
MÉRLEG-et csak kevesen tudják megtartani, 
megérteni. Ami nem csoda, hiszen ő maga sem 
érti saját magát.

(Ollóztuk
Hernádi Gyula: Jóslások könyvéből)
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Az Isten látja az emberek dolgait
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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22 ■ r '
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33 34 35

3G 37 38 39 Mii 40

f i s ' 1
41

Ili
«  KW43 44 m m 45 46 47 48 NR m mIpll iÉBP

49 50 51 52 53 54 55

KI m m
Ifill BBj 56 57 n 58 59 Hl

60 61 62 63 64 IBI65 66 67 68
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74

1 m 75 76 77 m 78
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____
80

Vízszintes: 2. A beküldendő első része (zárt 
betűk: J, S, Á). 19. Sátán, ördög. 20. Népies kötött 
kabátka. 21. USA-belitó. 22. Ide, erre németül. 23. 
Szintén. 24. Szeszes ital fűszerekkel, amelyet fel
szolgáláskor meggyújtanak. 27. Kézjeggyel ellát. 
30. Baszk terrorszervezet. 31. Tíz a hatodikon. 33. 
A beküldendő második része (zárt betűk: Z, V). 
36. Istálló része! 37. ... Years After — Cseh Tamás 
dala, de együttes neve Is. 38. Édesvízi ragadozó 
hal. 39. Igekötő. 40. Szén, bór. 41. Kettősbetű. 43. 
... Roy (Walter Scott). 45. Ebbe a gépbe tojásokat 
ráknak. 49. Északi félsziget. 53. Ételt az edényhez 
ragadtat. 55. Tallium. 56. Citál. 58. Újvidéki autók 
jele. 59. ... et noir (Stendhal). 60. Csodatévő ke
hely. 63. 1949-ben miniszterelnökünk volt (Berta
lan). 66. Vés. 67. Határozórag. 69. Ebben a kertben 
imádkozott Jézus. 71. Dugonics András regénye. 
73. Költői napszak. 74. Glédából, névelővel. 75. 
Martin ... (Jack London műve) fordítva. 77. Vér- 
csatoma. 78. Autant-... francia rendező. 79. ... 
Angeles. 80. Eszelő lény, névelővel.

Függőleges: 2. Piramis alakú, magas emlék
oszlop. 3. Hirtelen behúz. 4. Belga, luxemburgi 
autók jele. 5. Följegyzés névelővel. 6. Angol film 
címe. 7. Csahos. 8. Fekete István rókahőse. 9. 
Felkelő (ágyból). 10. Utolsó, egyetlen példány. 11. 
Masina. 12. Kéz a kézben, névelővel. 13. Szalámi 
páros betűi. 14. Bíró tréfás szóval. 15. Visszapat
tanó lövedék. 16. Elektromos hússütő készülék.

17. Indiai légitársaság. 18. Várat földig pusztít. 22. 
A beküldendő harmadik része (zárt betű: Á). 25. 
Harckocsi névelővel. 26. Urán, jód, dentérium. 28. 
Igerag. 29. Szentté avató, törvényesítő. 32. Olasz, 
spanyol, kubai autókjele. 34. Gergely becézve. 35. 
... egy házasságból (Bergman). 42. Indlum. 44. 
...-Baden, németváros. 46. Igekötő. 47. Eger egyik 
fele. 48. Tea ideje! 50. Ilyen úton, ha végigmegyek. 
51. Déli egynemű betűi. 52. Baranyai község. 54. 
Viruló egyneműi. 55. Tiberis volt a neve régen. 57. 
Zene eleje! 61. Villamos főzőlap. 62. Lesíró egyne
műi. 63. Füst és köd (angol szó). 64. Szabó István 
ezredese. 65. Az orrodhoz. 68. Duplázva: tengeri 
algákból nyert zselatin. 70. Spanyol, belga, osztrák 
autókjele. 72. ...-ika — évkönyv történetírás. 73. 
Fogoly. 76. ... ipso — persze. 78. Elem!

Beküldési határidő: október 20.
ElŐz6 szám megfejtése: Jöjj testvér lépjünk 

közelebb, Az Úr városát lássuk meg Isten maga fog 
lakozni őrökké benne Ő lesz világosság nekünk, 
Akik ott élünk majd Jeruzsálemben.

Könyvjutalmat nyert: Tóth Lqjosné Algyő, 
Kőfal u. 11.

Alg/ől Hírmondó • A  helyt ónkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András, Karsai Lászlóné, Balázs Ágnes 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉMÁSZ R t nyomdában, 500 példányban
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