
n. évfolyam 
11. szám H Í R M O N D Ó

Ara: 
30 Ft

A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Kárpótlás, főid, hitet
N éhány szó a m ezőgazda
ságról

Mire e sorok megjelennek 
m ár túl leszünk az októberi föld
árveréseken Is. Valószínű, hogy 
sokan fogják kárpótlási Jegyei
ket termőföldre átváltani. Aktu
ális lehet tehát egy-egy algyői 
család életében arról Is beszélni, 
hogy mivel lesznek ezek a  földek 
megművelve. A városrész lako
sainak anyagi helyzetét Ismerve, 
talán nem lesz fölösleges e soro
kat elolvasni elsősorban azok
nak, akik a családi gépparkot 
nem „zsebből” fizetik ki, hanem 
próbálják hitel fölvételével, a bo
rotva élén táncolva újrakezdeni 
a magángazdálkodást.

A tájékozatlan embert, mint 
J ómagamat is, az évek során any- 
nyiféle hitel felvételével kábítot
ták el, hogy szinte m ár millio
m osnak érezhetjük m agunkat 
(Egzlsztencia-hltel, Vállalkozói 
hitel, Újrakezdési kölcsönök, 
Reorganizációs hitel stb.). A vé
gén jön rá  az ember arra  az Igaz
ságra, hogy az átlagember szinte 
soha nem Juthat hitelek közelé
be. Álmodni ugyan álmodhat ró
la, de ezzel vége is az egésznek.

Kb. 1-2 hónappal ezelőtt je
lent meg, talán az „igazi”, melyet 
úgy reklámoztak, hogy hitel 0%- 
os kamattal. A Mezőgazdasági 
Minisztérium kapott egy ún.

„mezőgazdasági és fejlesztési 
alapot”, melyet pályázatot be
mutatva lehet hitel formájában 
felhasználni és majd a későbbi
ekben visszafizetni.

A hitel lényege az, hogy be
indítsa a mezőgazdaság gépesí
tését és a mezőgazdaság fejlesz
tését olyan Irányba tudja befo
lyásolni, melynek végterméke 
piacképes, exportképes termék.

Az elképzelés jó, mert gya
korlatilag 1—50 millióig, de ta 
lán m ár 500 ezer forinttól 100 
millióig is lehet pályázni. így a 
kezdő mezőgazdasági vállalkozó 
(farmercsemete) és a m ár meg
erősödött nagy tételben termelő 
mezőgazdasági nagyvállalkozó, 
vagy m ár kész farmer is igénybe 
veheti.
Lássuk a konkrétumokat:

Ha például egy családnak 
szüksége lenne 1 millió értékű 
gépre, hogyan is jön össze az 1 
millió:

• 500 ezer forintot, tehát a 
felét az egész hitelösszeg
nek megpályázza a mező- 
gazdasági fejlesztési alap
ból.

• 400 ezer forintot kap hitel
ként kb. 14-16%-os ka
m atra (azért csak 14-16%- 
os, mert a piaci kam at má
sik felét is a mezőgazdasá
gi fejlesztési alap állja).

A tartalomból

• Kárpótlás, föld, hitel
• A Buffoli család
• Iskolaszék
• A hónap kérdése
• Élet az idősek 

klubjában
• Nem elég korán 

kezdeni
• Isten olyan, mint a ...
• Sporthétvége
• Közérdekű 

információk
• Háziorvosok 

rendelési ideje
• Horoszkóp
• Halottak napjára
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1 Algyői Hírmondó

• 100 ezer forint saj át részt fizet be a hitelt adó 
bankba és kap 1 millió forintig vásárlási 
utalványt, melyért traktort, gépeket, beren
dezéseket, eszközöket vásárolhat.

Az Agroker támogatja a vásárlókat abban, 
hogy elkészíti díjmentesen az FM megyei hivatalá
nak bemutatandó pályázatot és segít összeállítani 
a  vásárolni szándékozott gépeket listáját.

N ézzük  a  v isszq fize tését a  fe lv e tt  összegnek:
Bármelyik évben vesszük fel a  hitelt és bármi

lyen összegről Is van szó. négy év a la tt kell 
v isszq flze tn i egyenlő részletekben, minden év de
cember 15-ig, egy év türelmi idő után. Tehát gya
korlatilag 5 év alatt kell visszafizetni a felvett tá 
mogatást, hitelt és a kamatokat.

B iztosítékkén t a banknak 1,5 érték kell. Ez 
lehet: lakó nélküli saját tulajdonú ingatlan, vagy 
üdülő, nagy értékű gépkocsi, vagy esetleg már 
meglévő gép, berendezés.

Jelzá lognyila tkoza t, hogy a fenti biztosí
tékok terhelhetőek.

N ézzük  a „sallangokat”, am i nélkü l az egész 
nem m űködik:

• vállalkozói engedély (mely mezőgazdasági 
Jellegű m unkára szól, vagy mezőgazdasággal 
kapcsolatba hozható, pl. sajtüzem, pékség, 
tejüzem , takarm ánykeverő, konzervipar 
stb.)

• adószám (mert ha most nem is, de valamikor 
azért adózni is kell)

• banki finanszírozási Ígérvény (Miután befi
zettem a 10% saját részt.)

• a használt földekről: ha a tulajdonomban 
vannak, akkor a  m ár meglévő tulajdoni la
pok, ha csak bériem a földet, 5 évre szóló 
bérleti szerződés és a  tulajdonos részére szó
ló tulajdoni lap. (Az árveréseken kapott gépi 
helyszínrajz is elfogadható.)

• a telephely és annak tulajdoni lapja (hol 
folytatja a vállalkozást)

• elszámolási számla száma — hogy a vissza
járó áfákat tudják hova utalni

• üzleti terv (10 pld.-bán) — ebben segít az 
Agroker, — ha nem akarom ezt igénybe ven
ni, akkor mással kell elkészíttetni. (Mit ter
melek, mekkora területen, mennyiért fogom 
eladni, mi a várható jövedelem stb.)

Mikor minden kész, normális esetben az egész 
2-3-4 hónap alatt elintéződhet, m ár vihetem is 
haza, amit meg akartam venni.

Mindezen kellékek beszerzésére alkalmasak 
lesznek a  téli napok, és szerencsés esetben tavasz
ra m ár gépesítve is lesz a család.

Végül azért gond o su k  újra az egészet:
• A hitel a  saját 10%-om és a támogatás ked

vezőnek tűnik, mert tulajdonos lehetek és a 
saját földemet a saját gépemmel művelem 
meg.

• Ha a föld teljeskörű megmunkálásához aka
rok hozzákezdeni és még traktorom sincs, 
nagyon körültekintően kell összeállítani a 
gépparkot, mert egy átlagos család nem tud 
mindent megvásárolni, nem lesz hitelképes, 
nem tud hitelbiztosítékot adni, mert azért jó 
ha tudjuk, hogy 1 millióból még nem jön 
össze az egész és arra is kell gondolni, hogy 
vissza is kell fizetni.

• Az előbbiek miatt jó, ha m ár eleve 4-5 család 
kezd neki a dolognak, mert akkor lehet dif
ferenciálni a gépeket és eszközeiket.

• Környékünkön Jó kötött talajok vannak, 
ezért kisebb és nagyobb teljesítményű trak
torokra is szükség lesz.

• Jó, ha  marad pénz a műtrágyára, vetőma
gokra, növényvédelemre, betakarításra, szá
rításra stb.

• És persze a végén el kell adni a megtermelt 
javakat, mert azért gyorsan eltelik az egy év 
és u tána fizetni kell az évi részeket.

A m iko r eddig  elér az ém ber a  dolgokban, 
m indjárt rengeteg m inden j u t  az eszébe, am i 
nem  tesz i igazán vonzóvá az egészet:

• A hitelképesség vizsgálatánál Murphy tör
vénye, hogy tudniillik azért kell a  hitelképes
ségemet bizonyítanom, mert ha m ár olyan jól 
megelőztem magam, hogy hitelképes vagyok, 
akkor nem kell a  hitel. Miért vegyem fel, 
adósítsam el magam?

• A gazdaságossági számításoknál mindig ki
derül, hogy alacsonyak a  mezőgazdasági fel- 
vásárlási árak, kevés a  tervezhető bevétel, 
vagy a  földterület. Az egész úgy működne jól, 
ha a sajátomon mindent egyedül, önköltségi 
áron megtermelek, amit lehet, feletetem a 
Jószágokkal, a felnevelt állatokat levágom, 
elmérem és csak úgy jön össze a  pénz. (Mert 
azért az öt év alatt valamiből meg is kell élni.)

A Hírmondó indításakor a szerkesztőség elhatá
rozta, hogy próbál politikailag elfogulatlan lenni, de 
azért most kikívánkozik belőlem — nem a reklám 
miatt —, hogy jó lenne már ha a kisgazdák „egyesül
nének” és nem „osztódnának”, vagy a  helybeli, gya
korló mezőgazdasági szakemberek összedugnák a 
fejüket és a vezetésükkel egy életképes „gazdakört” 
hoznának létre, politikai elkötelezettség nélkül. Talán 
ha az új Faluház elkészül, erre is jó lesz.
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Algyői Hírmondó

A mezőgazdasági vállalkozások érdekeinek 
tényleges képviselésére és nem a demagógiára.

Mielőtt végül is döntene az ember, nem árt, ha 
elgondolkozik azon, amit a minap elmondott egyik 
vezető emberünk, „nem akarjuk a mezőgazdasági 
vállalkozókat túlságosan sok hitel felvételére biz
tatni azzal, hogy könnyűvé tesszük a hitel felvéte
lét, mert hisz az első 2-3 évben sokan úgy is 
tönkremennek, mert mindenki tudja, hogy mini
mum 40-50 hold földet kell megművelni ahhoz, 
hogy nyereséges legyen az egész”. Én azért meg
kérdeztem volna tőle; miért is kellett akkor a tsz- 
eket olyan lehetetlen helyzetbe hozni, hogy tönk
remenjenek?! Mert a tulajdoni váltást egyszerű 
visszatelekkönyvezésekkel a régi tulajdonosaikra 
és örököseire meg lehetett volna oldani. Miért is 
nem adhatom el az árverésen megvett földet, vagy 
miért nem vehetek, hogy mielőbb kialakuljon a 
középbirtokrendszer, vagy a farmergazdaság?! Mi
ért kell 3 évi tilalom vagy művelési kötelezettség?

Miért is engedték meg, hogy a  szűkösen kije
lölt árverezhető földterületekre „rászabaduljon” a 
többi, más okból kárpótolt?! Talán azért, hogy még 
kevesebb földet tudjak vásárolni a kevéske arany
koronámon?!

Ennyi pesszimizmus után  azért bíztató dolgo
kat is tudok írni:

A hitel és a támogatási rendszer Jónak tűnik, 
m ert egy-egy település minden gondját megoldja: 
a magángazdák gépesíthetnek, termelhetnek, ta 
lán még lesz, aki bátrabb lesz és építtet takar
mánykeverőket, tárolókat, sajtüzemet, pékséget 
stb.

És ez mind-mind munkát, munkahelyet, meg
élhetést, lehetőséget ad az élethez, a boldogulás
hoz.

...unokáink is talán látni fogják...
és akkor m ár megérte.

Borbély János

Néhány gép tájékoztató ára:

MTZ 50-55, 80-82-esig 450 000—900 000 Ft- 
ig; pótkocsik egy- és kéttengelyesek 120 000—200 
000 Ft-ig; 4-6 soros kukoricavető gép 120 000— 
180 000 Ft-ig; aprómagvető gép 15 sorostól 20-21 
sorosig 150 000—268 000 Ft-ig; tárcsák 126 000- 
—190 000 Ft-ig; rotátorok 132 000—144 000 Ft- 
ig; 4-6 soros kukoricaművelő kultivátor 110 000— 
168 000 Ft-ig; permetező gépek 121 000—200
000 Ft-ig; fűkaszák 200 000—250 000 Ft; ekék 50 
000—85 000 Ft-ig.

A Buffoti csatád 
a 47~es mellett

A 47-es ú t mellett a  tsz területén feltűnően 
szép kivitelezésű épületobjektumot láthatunk. 
Biztos vagyok benne, hogy több lakótársamat ér
dekel — mi lett a sorsa a tsz tulajdonában lévő 
Istállóknak. A Buffoli család, olasz tulajdonos vá
sárolta meg a területet. Ügyvezető igazgatója Loyo- 
la F. Rudolpo, aki a szegedi egyetemen végzett 
vegyész szakon. Barátságosan fogadott, előzéke
nyen invitált, hogy bem utassa az épületet.

Hivatalosan jóváhagyott műszaki terv szerint 
épült. A Kincses—Marton Hódmezővásárhelyi Kft. 
kivitelezte. A műhelycsarnok, bemutató terem 
mellett az ízlésesen berendezett iroda, személyzeti 
helyiségek is megtalálhatók. Az emeleti rész pedig 
a szolgálati lakás.

Jelenleg még nem működik a Kft., mivel a 
hatóságok még nem adták meg a használatbavételi 
engedélyt.

A bemutatás közben az ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy ez egy 100%-os olasz érdekeltségű 
Kft. Profilja a használtautó-kereskedés és az 
autóbontásból származó alkatrész-kereske- 
dés. Természetesen új alkatrészeket is árusítanak 
majd és nyugati kocsik forgalmazásával is foglal
koznak. Az ebből származó pénzt nem viszik ki az 
országból, hanem további beruházásra visszafor
gatják — a régi istállót szeretnék átépíteni autó
bontó műhelynek.

Érdeklődéssel váijuk a beüzemelését, remél
jük, a  kispénzű emberek igényeit is szolgálja.

Karsal Lászlóné
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4 Algyői Hírmondó

Iskolaszék —  alapítvány
Molnár Mihály, az általános iskola Igazgatója 

összevont szülői értekezletet tartott 1993. október 
4-én a művelődési házban. „Köszönöm, hogy az 
Idén Is megtiszteltek azzal, hogy Algyőre íratták be 
gyermekeiket. Utánanéztem, hogy a tavalyi évben 
végzettek közül hányán tudtak továbbtanulni, 
mennyire erős iskolába vették fel őket, és milyen 
eredményt értek el idáig. Meg kell mondanom, 
hogy Önöknek sincs szégyenkezni valójuk a gyere
keik miatt. Kedves Szülők! Az iskolánk sok segít
séget kapott a szülői munkaközösségtől a  tavalyi 
évben. Remélem ez az együttműködés az idei évben 
is segíti majd a pedagógusok m unkáját.” — hang
zott el a bevezetőben.

Szó esett az iskolai alapítvány sorsáról is. 
Jelenleg az Algyői Takarékszövetkezetben van el
helyezve 83 600,— Ft, mely összeg az alapítvány 
vagyonát képezi. Szükség lenne — mivel a törvény 
így rendelkezik — egy kuratórium felállítására, 
mely felügyeli az alapítvány vagyonával kapcsola
tos pénzforgásokat. A kuratórium tagjai között 
lenne legalább 3 szülő, 1 pedagógus és az önkor
mányzat egy képviselője.

A kuratórium feladata az alapítványi vagyon 
gyarapítása az (új támogatókkal, patronáló cégek
kel kapcsolatfelvétel ...), majd az alapítványi va
gyonból származó kamat elosztása. Az elosztásra 
Javaslatot tehet a tantestület a felmerült igények 
figyelembevételével. Természetesen csak az iskolá
val kapcsolatos fejlesztésekre, tanszervásárlásra 
szóló segélyekre, jutalmazásokra és egyéb ilyen 
jellegű kiadásokra tehetnek Javaslatot.

A szülői értekezleten megjelent közel 60 főből 
nem volt Jelentkező, aki vállalta volna a kuratóri
umi tagságot: ami bizonyos szempontból érthető 
volt, hiszen nem kis felelősség nyugszik a tagok 
vállán. Az igazgató ú r felkérte a szülőket, hogy aki 
úgy érzi, hogy tudja vállalni a feladatot, keresse fel 
hamarosan, hiszen a diákok pénzéről van szó és jó 
lenne minél előbb Jól kamatozó helyre befektetni, 
hogy az iskola vagyona gyarapodjon.

Újdonság még a magyar viszonylatban az is
kolaszék felállítása Is. Nyugati országokban ko
moly befolyással bír egy-egy ilyen szervezet az 
Iskolák éves költségvetésének megállapításában, a 
pedagógusokjutalmazásában, fenntartással, m ű
ködéssel kapcsolatos kiadások megállapításában.

Az iskolaszék tagjait (2 fő pedagógus, 2 szülő,
1 önkorm. vez.) 5 fős bizottság választja meg. Az 
iskolaszékben arányos képviseletet kell biztosítani 
a szülőknek, pedagógusoknak és az önkormányzat 
képviseletének is. Pl. 9 fős testületben: 3 szülő, 3 
tanár, 3 önkormányzati képviselő.

Szóba került az Iskolakötelezettség. Az új
oktatási törvény szerint a korhatár 16 év. Ez azok
nál a gyerekeknél nem Jelent gondot akik 4, 6, 
illetve 8. osztályban középiskolát vagy szakmát 
választanak és ott tanulnak tovább.

Ebben a tanévben az osztályok megbontása 
kisebb létszámú osztályokra nem valósítható meg 
a kellő mértékben, mivel rendeletben kötötték meg 
az osztályok létszámát a  „gazdaságosabb műkö
dés” érdekében. (Nagyobb létszámú osztályok ke
vesebb teremben elférnek, így az elektromosáram
fogyasztás is csökkenthető — szólt a központi 
magyarázat.)

A délutáni napközis csoportok létszámát is 
csökkenteni kellett, pontosabban az 5 csoportnyi 
tanulót 3 csoportba összezsúfolni, amely megoldás 
sem a tanároknak sem a diákoknak nem előnyős, 
hiszen így nem tudnak a  pedagógusok külön-kü- 
lön annyi időt szánni egy tanulóra, mint amennyit 
az igényelne.

Szóba került még a vizsgarendszer is, mely 
az idei tanévben is fontos szerepet játszik a tanulók 
értékelésében. Év végén a 4—-7. osztályosok min
den tantárgyból tudásszintfelmérésen vesznek 
részt. A 8. osztályos tanulók félévkor szintén vizs
gáznak, az eltérés csupán annyi, hogy az úgyneve
zett készségtantárgyakból nem kell számot adni 
tudásukról (technika, rajz, testnevelés).

Újdonság még a tervek között, hogy szeretné 
az iskola vezetősége elérni, hogy az idegen nyelvet 
tanuló diákok a 3. osztálytól tagozaton tanulják a 
nyelvet, 8. év végén alapfokú nyelvvizsgát tehesse
nek, így növelve esélyeiket a  továbbtanulásnál.

4. osztályban 2 csoport angol;
5. osztályban 2 csoport angol és 1 német;
6. osztályban 2 csoport angol és 1 német;
7. osztályban 1 csoport angol és 1 német, 1 orosz;
8. osztályban 2 csoport német és 2 orosz.

Jelenleg az iskolában tanórán kívül 3 szakköri 
csoport foglalkozik nyelvtanulással (2 csoport an
gol, 1 csoport német). Szeretnék bevezetni más 
idegen nyelvek oktatását is — pl. latin nyelv — a 
felmerülő igények szerint.

„Remélem, hogy az elmondottak alapján ked
vet kaptak arra, hogy segítsék munkánkat akár a 
szülői munkaközösségben, akár az alapítvány ku
ratóriumában, hiszen az Önök gyerekeiről van szó, 
a minél jobb iskolai körülmények kialakításáról”
— hangzott el végszóként.

Balázs Ágnes
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A hőnap kérdései

» Sok ember szépérzetét irritálja — és néhá
nyon szóvá is tették — a lebontott barakkok 
helyén embermagasstyúra nőtt gaz látvá
nya. Kié a terület, kinek kellene rendben 
tartani?

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető. 
A terület a MÓL Rt. kezelésében van. A terület rövid 
Időn belüli rendbetételére az üzem Jogtanácsosától 
ígéretet kaptam.

» Kinek a kezelésében van a temető ravatalo
zója? Teszik fe l a kérdést azok, akiknek 
bántja a szemét — Joggal — a ravatalozó 
tisztátlansága, elvadult környezete.

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető. 
A terület köztemető, az önkormányzat tulajdoná
ban van. Kérésemre elmondták, hogy Jelenleg két 
sírásót foglalkoztatnak erre a munkára. A Város
gazdálkodási Vállalat temetkezési osztályvezetője 
ígéretet tett arra, hogy a  ravatalozót kitakaríttatja 
és folyamatosan odafigyelnek a tisztaságára.

» A Bartók B. utca—Búvár utca sarkán mi 
épül? Többen kérdezték, nem tudják mi ké
szülhet a nagy Joldkupac mögött (a Játszó
téren).

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető. 
Az új szennyvíztisztítómű, és a csatorna-hálózat 
építésével kapcsolatosan: épül a szennyvízáteme
lő. A felhalmozott Iszap és föld elszállítására, Illetve 
a terület eredeti rendeltetésének megfelelő állapot
ba történő helyreállítására az átemelő elkészülte 
u tán  kerül sor.

» Kábel tv-vel kapcsolatban a Szeder utcaiak 
kérdezték, meddig várjanak a beígért bekö
tésre, és miért kellett hónapokkal ezelőtt 
befizetni az első részletet?

Válaszol: Csűri Sándor, a kábel-tv alapítvány 
elnöke. Számításaink szerint a  hálózatot a  jövőre 
induló telefonprogrammal együtt lesz célszerű to
vább építeni. Ez némi költségkímélést eredményez.

A Szeder utcai lakók kérésükre visszakaphat
ják  a befizetett első részletet.

Étet az idősek klubjában
A megnyitás utáni héten látogatást tettem az 

idősek napköziotthonában.
A klubvezetőtől érdeklődtem a beindulásról; 

nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak, nyu
godt körülmények között beszélgethettünk.

Jelenleg a hetes klubnak 3 lakója van, mind a 
hárman algyői lakosok. A fennmaradó helyeket is 
algyőiekkel kívánják betölteni

Szívesen várják az egyedülálló kisnyugdíjaso
kat, szeretnék, ha belátogatnának, megtekintenék 
az otthonosan berendezett klubot. A klubtagok szá
ma 7 fő, ebből 4 fő  igényelte a teljes ellátást (reg
gelit, ebédet, vacsorátj, 3 fő  pedig csak ebédelnijár 
be. Többen érdeklődtek a klubtagságról, várhatóan 
november 1-től 8 fővel emelkedik a számúk. A 
kihordásos ebédet 41 fő  igényelte, vannak, akik 
saját maguk viszik el az ebédet, és vannak tiszte
letdíjas dolgozók, akik kiszállítják a rászorultak
nak. (Természetesen ezért fizetni kell.) Érdemes 
elgondolkodni azoknak, akik kihordják az ebédet, 
hogy helyben elfogyasztva gazdaságosabb, ké
nyelmesebb — persze annak, aki megteheti Látva 
a nyugodt légkört — megkérdeztem, hogyan telik a 
napjuk a bentlakóknak?

„Nagyon Jól, szeretünk itt lenni Tv-t nézünk, 
rádiózunk, olvasgatunk, kártyázgatunk. Az is na
gyon jó, hogy van beszélgetőtársunk, van kihez 
szólni Otthon bizony nagyon magányosak vol
tunk."

Felfigyeltem a társalgófoteljébenfélrehúzódva 
ülő személyre, amint elmélyedve olvasta Zilahy Hét 
fogoly c. könyvét. Megzavarom, mégis készségesen  
nyilatkozik:

„Jól érzem magam, tiszta, kényelmes helyet 
biztosítanak számunkra. A személyzet előzékeny 
és udvarias. A legtöbb időmet olvasással töltöm 
—itt van néhány könyv és már az ötödik könyvet 
olvasom. Ha mind kiolvastam, akkor megyek a 
nagy könyvtárba kölcsönözni Remélem, később 
gazdagabb programot is kínál a klub.”

Az étkeztetésről mi a véleménye? — kérdez
tem

„Az ebéd bőséges és finom, jó  ízű. Ez nem  
üzemi koszt, hanem ízletes és házias. Úgy tudom, 
hogy a helyi vendéglős — Tóparti vendéglő— látja 
el az otthont.”

Minden bentlakónak további jó  szórako
zást és nyugodt pihenést kívánok.

Karsal Lászlóné
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Nem elég korán kezdeni. . .

Mióta az emberősők áttértek a halász-va
dász, gyűjtögető életmódról a földművelésre (kb. 
8000 éve), azóta az emberi beavatkozás megmu
tatkozik.

Újabb évezredek m últán megjelent a  termé
szeten az az ipari táj, amelynek létrejöttével a 
környezetben jelentős változások történtek, hiszen 
szinte manapság is általános a lég- és vízszennye
zés, a  felszíni bányák kártékony hatása.

Vajon ml is a környezetvédelem?
Nos, ennek a  fogalomnak a magyarázata több 

embert is megmozgatott. Mivel az ember önfenn
tartásának, létalapjának megteremtője: vagyis éle
tünk el sem képzelhető éppen azoktól az elemektől 
(pl. levegő, víz) amit oly kevésbé kímélünk, így már 
egészen pici korban kell elkezdeni óvni a bennün
ket körülvevő szférákat.

Fontos, hisz a  Jövő nemzedéke csak így tud 
fellépni e világméretű probléma ellen.

Talán kevesen tudják, hogy Algyőn az óvodá
ban mennyire szívügynek érzik ezt a témát.

Olyannyira, hogy működik egy környezetvé
delmi munkaközösség, amely rendszeresen segíti 
az óvónők munkáját azzal, hogy biztosítja a  gya
korlati tapasztalatok átadását.

Bakos Dezsőné és Csíkos Sándorné óvónők 
nagycsoportosok foglalkozásai keretében rendkí
vül praktikus módon gyűjtik össze a tapasz
talatokat, nevelik a gyermekeket a természettel 
való „együttműködésre”.

Azt a  néhány kérdést, amit feltettem Nekik, ők 
örömmel válaszolták meg, és ezúton is szeretném 
megköszönni.

Hogyan látták Önök a kezdet kezdetén azt, 
hogy mennyire foglalkoztak otthon a szülők ezzel 
a témával, mennyit beszélgettek a gyerekekkel a 
környezetük óvásáról?

Voltak olyan gyerekek, akiknek igen komoly 
foglalkozást lehetett felfedezni, ám sajnos előfor
dult az is, hogy néhány gyerek nem ügyelt a  rendre 
maga körül, és bizony eldobta pl. az elhasznált 
papírzsebkendőj ét. Mára viszont m ár ők is megvál
toztak. Ezt természetesén nagy örömmel vesszük, 
vettük tudomásul.

Milyen programokban vesz részt a csoport?
Talán a gyerekek számára legérdekesebb a 

Dörmögő Dömötör folyamatos pályázata — mond
ja  Bakos Dezsőné óvónő — ez az, amelyet mindig 
nagyon várnak, és remélik, hogy egyszer végre 
nekik is kedvez a szerencse, ugyanis mindig be- 
küldjük a megfejtést, a rajzokat. Ezenkívül vannak 
olyan feladatok, ahol a környezetre kimondottan 
káros anyagokat kell lerajzolni.

Úgy tudom, nem egyedül a  Dörmögő pályázata 
segítségéveljutnak el a helyes magatartás kialakí
tásáig.

Ez így igaz — veszi át a  szót Csíkos Sándorné 
óvónő — hiszen a gyakorlatban is alkalmazzuk 
az egyszer m ár m egtanult dolgokat. Elsőként 
megemlíteném, hogy az óvoda minden csoportjá
nak van saját „élő sarok”-ja, így nekünk is. Na
gyon élvezik a gyerekek, hogy a gondozott, dédel
getett növénykéik egyszerre csak hirtelen kizöl- 
dülnek, kirügyeznek. Néhány kísérletet is el 
szoktunk végezni. Ezek segítségével pontosab
ban, jobban megértik pl. azt, hogy miért is káros 
művelet télen a sózás.

A természet szépségeinek megfigyelésére ki
rándulásokat szervezünk, májusban voltunk a Va
dasparkban és a Fehér-tó környékén is.

Nagyon fontos az, hogy itt sem dobták el a 
gyerekek a szemetet, hanem azt Javasolták, hogy 
gyűjtsük össze egy műanyag táskába és vigyük 
vissza az óvodába, ahol majd a  kukába beletesz- 
szük. Rendkívül jó érzés, hogy a nekik elmondott 
szavak megmaradnak, hiszen ha sétánk során 
boltok elé jutnak, ők maguk hívják fel az eldobott 
papírokra a figyelmet, mert ez számukra m ár rend
ellenes.

A szülőkkel való együttműködést hogyan old
ják  meg?

A szülői értekezleteken szinte mindig szó
lunk erről, hiszen a  felnőttek szemlélete igen 
fontos. Ennek oka, hogy a  gyerekek azt teszik, 
amit a szülőktől, vagy m ás felnőttektől látnak. 
Éppen ezért a szülők segítségére mindig nagy 
hangsúlyt fektetünk, m ert ha a jó példát látja a 
gyermek, akkor ő is azt követi. Külön öröm szá
m unkra, ha  néha azzal Jön némelyik csemete, 
hogy otthon is ugyanúgy kupacba rakták a le
hullott levelet, majd pedig elásták pl. a fák köze
lébe, nem pedig elégették.

Mindezek megmutatják, hogy munkánknak 
van értelme, és így van értelme a folytatásnak is. 
Ezt azonban csak úgy lehet hatékonnyá tenni, 
hogy az ilyen foglalkozások folyamatosak, nem 
pedig „kampányszerűek”. Olyanok, amelyekkel a 
gyerekek esztétikai érzékét fejlesztjük, a környe
zethez való viszonyukat pedig egyre inkább kiszé
lesítjük.

Azért is fontos számunkra a környezetvéde
lemre való nevelés, mert az ilyen nézetekre épít az 
iskola, és így ha iskolás korban kezdik csak meg a 
figyelmet erre terelni, az m ár késő.

Zomborl Móni
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Isten olyan, mint a . « .  . .  .a sok vallásról

11

Egy indiai fejedelem megkérdezte a bölcset, miért 
van olyan sokféle vallás, és olyan sokféle elképzelés 
Istenről? A bölcs azt válaszolta: „Hozass ide egy ele
fántot!” Mikor ez megtörtént, azt mondta: „Hozass 
néhány vakot!” Majd: „Vakok, mondjátok meg, milyen 
az elefánt.” Azok, miután megtapogatták az elefántot, 
azt válaszolták: „Az elefánt egy nagy, földön álló osz
lop... egy nagy cső onnan felülről... alig lehet elférni 
alatta...” A fejedelem megértette a példát: amikor 
Isten után tapogatózunk, csak valami kis részt tu
dunk megragadni az ő teljességéből.

A kérdést, hogy „Miért van annyi vallás?" meg is 
lehet fordítani. Ugyanis minden ember egyszeri, meg
ismételhetetlen személy, aki az ő sajátos, személyes 
módján él a világban, saját tapasztalatai alapján 
rendezi be az életét, egyéni módon látja a világot, és 
sajátos, egyéni az Istenről való elképzelése is. Inkább 
azon csodálkozom el, hogy csak néhány vallás van! 
Alapjában véve nem tudunk túl sokféle elképzelést 
kialakítani Róla. Minden vallás a konkrét, világban 
zajló életünkből indul ki. De azután a világnak, az 
embernek, a természetfölötti létező(k)nek különböző 
értéket tulajdonít. Nézzük röviden a legalapvetőbb 
típusokat.

A z ősnépek vallása
Már az ősember is igyekezett a maga módján 

választ adni az élet nagy kérdéseire. Kereste a világ, 
az események és saját maga okát. A természet erői
ben, Jelenségeiben sokszor istenségeket látott, meg
személyesítette és mint istenségeket tisztelte azokat. 
Vallásos életére nagy hatással volt életmódja. Amíg 
vadászattal, gyűjtögetéssel foglalkozott, az állatok és 
növények urát, az életadó Erőt tisztelte. Amikor rátért 
a földművelésre, a természeti jelenségeket, a napot, 
holdat, v ihart... személyesítette meg.

Az ősember vallásosságának, örök életbe vetett 
hitének nyomait a régészet és a néprajzi kutatások (a 
mai primitív vallásokban, melyek Afrika és Dél-Ame- 
rika elzárt törzsei életében megmaradtak, sok hason
lójellemzőt felfedeztek) igazolják, pl. kőbe, fába vésett 
alakok, a halott szájába tett pénz, a sírba tett ételek 
stb.

A vallás őstörténetének világában tehát megta
lálható:

— a természeti erők istenítése (mana)
— különféle tárgyak mögötti titkos erők sejtése 

(fétis)
— élőlényeknek: növényeknek, állatoknak, em

bereknek, mint az istenség megjelenési for
máinak tisztelete (totem)

— a halál utáni létbe és a szellemvilágba vetett 
hit (antnizmus)

Az archaikus, ősi vallásosság jelképei, rítusai, 
mítoszai hátterében az újabb vizsgálatok egy koráb
ban nem is sejtett mély hitet és vallásosságot fedeztek 
fel. Bár elfogadnak különböző emberfeletti hatalma
kat, erőket, sokszor primitívnek tűnő hitük, szertar

tásaik egy mindenek felett álló személyes lénybe (az 
Ég Urába, vagy a Nagy Szellembe) vetett hitet tükröz
nek, aki felé bensőséges tisztelettel és bizalommal 
fordulnak.

A  Távol-Kelet vallásossága
Korunkban nagyon jellemző jelenség, hogy sok 

ember, főleg a fiatalok közül, a keleti vallások, a keleti 
élet felé fordul. Ezért ma már szükséges megismer
nünk a hinduizmust, a buddhizmust. Az indiai lelki 
mesterek, a guruk, Európa-szerte teijesztik a hindu 
tanokat, gyakorlatokat, elég tekintélyes sikerrel. Meg 
kell azt is Jegyeznünk, hogy a Krisna Tudatú Hívek 
tanításában nagyon sok vonás a hindu tanokból 
származik.

A hinduizmus gyökerei nagyon régi időkre nyúl
nak vissza, egészen a Kr.e. 2500-as évekig. Szent 
könyveik közá a Védák („kinyilatkoztatások”) Kr.e. 
1500—1000 között keletkezett, az Upanisádok („tisz
telettel ülni a mester mellett") Kr.e. 800—500 között 
íródott, a Bhagavad-Gita („az Úr éneke”) pedig Kr.e. 
200 körül.

A következő pontokban foglalhatjuk össze a ta
nítást:

— a valóság a változásban levő lét óceánja, mely
nek nincs vége,

— az embernek meg kell szabadulni a változás 
kényszerétől: az ember létezése ugyanis csak 
egy illúzió, az igazság Maya fátylán, az érzé
kelhető tapasztalaton túl van,

— ahhoz, hogy az ember megszabaduljon, elkeli 
szakadnia a látszat délibábjától, mely körül
fog bennünket a változás illúziójával, és el kell 
merülnie a Lét változatlanságában,

— ez akkor lehetséges, amikor az atman (az 
ember szellemi princípiuma, az egyén) elérke
zik ahhoz, hogy felfedezze és megvalósítsa 
azt, hogy ő azonos a Brahmannal (az abszolút 
Lélekkel, a legmagasabb rendű valósággal).

„ Valaki tudja, hogy ő vagyok én, 
ő veti sugarait rám; 
az örök vágy új pillanata, 
a kíváncsi mindenség maga 
az én kis emberi szikrám.

Az ember álarc. Vágyaim 
gyökereiket a pokolig ássák; 
szemem az ég — ki látja benne, 
ki látta, ki látja 
a fecskék kék nyilazását?"

Szabó Lőrinc: Álarc mögül részlet.

Balogh József
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SporthétVéye
FOCI

Győzelmekben gazdag 
hétvégét tudhat maga mö
gött az algyői sportkör. 
M inden k o ro sz tá ly b an  
résztvevő focicsapata nyer
tesként hagyhatta el a pá
lyát. Két mérkőzést já t 
szottak a férfi kézilabdá- 
sok Is, és mindkét Itthoni 
meccsüket biztató különb
séggel nyerték meg. 

Nézzük sorjában: 
Október 8-án lej átszőtt 

előkészületi csoportmérkőzésének eredménye: Al- 
győ—Tiszaúj SK 8:1. Edző: Juhász Árpád.

Október 9-én lej átszőtt ifjúsági mérkőzés ered
ménye: Algyő—Tömörkény 4:1. Edző: Kozocsa Ist
ván.

Október 9-én lejátszott mérkőzés eredménye: 
Algyő—Tömörkény 2:0.

Jó  Iramú, néhol Izgalmakban bővelkedő 90 
percet láthatott vasárnap délután az a közel két
száz szurkoló, akik kíváncsiak voltak a megyei II. 
osztályba idén feljutott csapatjátékára.

Az első félidő az algyőieké volt, s addig szorí
tották ellenfelüket saját kapujuk elé, míg a 15. 
percben Boldizsár Zoltán szabadrúgásból 20 mé
terről gyönyörű gólt lőtt a kapu felső sarkába. A 
szórványos támadásokat, amelyekkel kapunkat 
veszélyeztették a  jól védekező hátvédek rendre 
visszaverték. Végig imponáló, szép játékot m utat
tak a hátvédek: Beck Gábor, Makra Mihály, Nicu.

A gólt követően volt még néhány figyelemre 
méltó szép támadás: a 9-es számú Győri Zoltán a 
35. percben 20 méterről bombázta el a kapufát, 
majd ismét Boldizsár Zoltán villogott a jobb szélről 
az 5-ös magasságából egészséges, szép lövését fog
ta meg a kapus.

A szünet u tán  m intha alább hagyott volna a 
hazaiak lendülete. Egyre gyakabban került ve
szélybe a kapu. Csatáraink nem tudtak mit kezde
ni a labdával. így a 20. percig egyetlen említésre 
méltó esemény az volt, amikor Nicu lövése néhány 
centivel elkerülte a kapu felső lécét. És aztán jött 
Boldizsár és a hosszan szöktetett labdával egyedül 
indult a kapu felé. Majd elegánsan a jobb alsó 
kapufa mellé gurította a labdát. Ezzel beállította a 
mérkőzés végeredényét 2:0.

Megérdemelt győzelmet aratott a csapat, jobb 
játékot nyújtott a nálánál rutinosabb Tömör
kénnyel szemben.

A csapat összeállítása (jegyzőkönyv alapján):
1. Boros Sándor (kapus). 2. Lica Nicolhe. 3. 

Makra Mihály. 4. Beck Gábor. 5. Kovács József. 6. 
Dobos Lajos. 7. Vidács Mihály. 8. Szálai Hetényi 
Imre. 9. Győri Zoltán. 10. Boldizsár Zoltán. 11. 
Terhes Zoltán. 12. Szívós Mihály. Edző: Portörő 
Lajos.

KÉZILABDA

Kezdenek magukra találni a  kézilabdás fiúk, 
az idény eleji gyengébb játék  u tán  most egymást 
követően 2 mérkőzésen nyertek.

Jó iramú, lendületes játékra kényszerítette a 
Tisza Volán fiatal gárdája — Budai Ferenc sokszo
ros válogatott vezetésével — a mieinket. Az október
7-én lejátszott mérkőzés gyér számú nézőközönsé
ge néhány szépen átgondolt támadásnak, profi 
gólnak, mindenekelőtt jó kapusteljesítménynek 
örülhetett. Eredmény: Algyő—Tisza Volán (serdü
lő) 31:27. A nyertes csapat tagjai voltak: Balázs 
Zsolt (kapus); Németh Sándor (10 gólt lőtt); Molnár 
Áron (11 gólt lőtt); Mácsár János (1 gólt lőtt); 
Kormos Sándor (6 gólt lőtt); Benyák István (2 gólt 
lőtt); Benyák Gábor; Szabó Mihály (cserekapus).

Algyő—Röszke: 30:27 a mérkőzés eredménye. 
KISPÁLYÁS FOCI eredménye: Algyő—MRG 7:4.

A kispályások az idén is remekül szerepelnek, 
7 mérkőzésből 5 nyert meccsük van az őszi fordu
lóban. Az idényből 2 mérkőzés van hátra. A követ
kező itthon sorra kerülő mérkőzésük Délmagyar, 
29-én, pénteken lesz.

Molnárné Vlda Zsuzsa

APRÓHIRDETÉSEK
Lucemamag 200,— Ft/kg. Kert kétszer 400 négyszögöl, egyik gyü
mölcsös, déli út mellett azonnal átíratható külön is. Algyő, Bartók 
B. u. 9.

Torzskönyv nélküli dalmata kiskutyák eladók. Tóth Gabriella, Fa
zekas u. 49. Tel.: 367-122.

Az ékszerész új címe: Vadvirág u. 33. Nyitva: hétfőn de. 9—11 óráig 
csütörtök du. 17—19 óráig.

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

Gumiszerelést, centírozást és javítást vállalok. Sava gumiköpeny 
minden méretben és egyéb köpenyfajták kaphatók. Algyő, Vásár
helyi u. 35. Telefon: 367-273
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Iskolai információ
1993. november 1-jén 17 órától fogadóóra a 

szülőknek. Pályaválasztási szülői értekezlet a 7.—8. 
osztályosoknak külső előadóval.

1993. november 2-ától nyílt napok az alsó 
tagozatban (2 héten át). Részletes program a hir
detőtáblán megtekinthető.

November hónapbanj elenik meg az iskolaíjjság.
J iz  én galériám!’ kiállítás a  „sárga” iskolában.
„Az aranyecset és aranytolT pályázat meghirde

tésére kerül sor — eredményhirdetés karácsonykor.
1993. november 19-én nevelési értekezlet (pén

tek). Ezen a napon tanítási szünet lesz az Iskolában.
1993. november 8— 10-lg a Főiskola Hl. évfolyam 

hallgatói tanítási gyakorlaton vesznek részt az Isko
lában.

November hónapban kémiai versenyre készül
nek a 7 .-8 .  osztályosok. Bemutató foglalkozások 
kijelölése későbbi Időpontban történik.

Óvodai információ
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket hogy a nap

közis térítési díj befizetése minden hónap utolsó 
hetében történik, hirdetmény szerint A decem ber 
havi befizetés 1 993 . november 29-én, hétfőn. A  
ja n u á r havi befizetés 1993 . decem ber 28-án, 
kedden

1993 . november 23-án (kedd) 10  órakor 
FŐNIX bűvész szórakoztatja az óvodásokat.

Közérdekű információ
Tekintettel a nagy érdeklődésre, megismétel

jü k  férfiak számára az urológiai szűrővizsgálatot
1993. nov. 9-én és nov. 23-án délután 5 órakor az 
Algyői Rendelőben.

Fertőző májgyulladás
Sok gyógyszer és mérgező anyag, valamint 

számos vírus okozhat májgyulladást.
Manapság különösen a fertőző májgyulladá

sos esetek szaporodtak meg.
Főleg az Iskolás korú gyerekek között nőtt meg

a száma. Ez az ún. A (vírus) hepatitis. Rendszerint 
széklettel, ritkábban szájon át 111. vérrel terjed. A vér 
és a széklet már a lappangási időszakban (2-6 hét) 
valamint a betegség korai szakában fertőz. Tehát már 
a  látható tünetek megjelenése előtt fertőz. Kialakulá
sa lappangó és gyors lehet. Kezdetben általános rossz 
közérzet, lzom-lzületi fájdalom, fáradékonyság, felső 
légúti panaszok, étvágytalanság jelentkezik. Gyakori 
a hányinger és a hányás, hasmenés vagy székreke
dés. Általában láz isjelentkezik. Hasi fájdalom ajobb 
bordaív alatt és állandó. Rázkódáskor ez fokozódik. 
Ételundor és dohányfüstundor. Az észrevehető sár
gaság 5-10 nappal a kezdeti panaszok után j ön, néha 
lezajlik sárgaság nélkül is. A széklet fehér színűvé, a 
vizelet sötétté (sörszínűvé) válik. A panaszok általá
ban 2-3 hét alatt szűnnek, de a teljes gyógyulás 9 hét. 
Ezekhez természetesen kóros laboreredmények (kó
ros májfunkciós próbák) társulnak. Gyógyszere 
nincs. Fontos az ágynyugalom, zsírszegény diéta, 
vitaminok. A gyermekeknél általában gyorsan és 
nyom nélkül gyógyul, de ritkán vannak nagyon sú
lyos lefolyású vagy nagyon ritkán halálos esetek.

Megelőzésében a legfontosabb a székletürítés 
utáni kézmosás. A fertőző májbeteg környezetében 
lévőket gammaglobinnal be kell oltani. Ez korán adva 
csökkenti a megbetegedés veszélyét.

gyermekorvos

Háziori/osok november havi 
rendelési ideje

November 1—5-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Tóth Mária 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
November 8—12-ig 

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Tóth Mária 
November 15—19-ig 

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

13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
November 22—26-ig 

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Tóth Mária 
November 29—30-igOA ®

8—12 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
dr. Tóth Mária 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
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/u SZEGED

T ^ ö J D I S T  Tisztelt Ottfasó!
6720 Szeged, Klauzál tér 7.
Tel.: (62) 321-800, 312-928

Az előző számban ígért játékunkkal jelentkezünk. Megfejtéseiket kéijük a szerkesztőség címére 
eljuttatni. Beérkezési határidő: 1993. november 20. A nyertesek nevét a  következő, decemberi 
számban tesszük közzé.

Teszt-játék:
1. Mely országokba utaztatta legtöbb vendégét az Idén a Szeged Tourist?

a) Tunézia b) Olaszország c) Horvátország
2. Foglalkozik-e valutaeladással, illetve valutavétellel a Szeged Tourist?

a) nem b) valutaeladással c) mindkettővel.
3. Milyen üzletágat üzemeltet a Szeged Tourist az alábbiak közül?

a) rent a cár b) vonatjegy-árusítás c) fizetővendég-szolgálat.
4. Mely szállodaegység tartozik a Szeged Touristhoz?

a) Hotel Napfény b) Sportszálló c) Hotel Petro.
5. Hová indított idén városnéző utakat a Szeged Tourist?

a) London b) Párizs c) Prága.
Sikeres megfejtőink között kisorsolásra kerülő dijak:

1. díj: Európa térkép
2. díj: Magyarország térkép
3. díj: Szeged térkép.

CeichhobiO
Algyőn, Téglás u. 132. szám alatt 

a Szegedi Háziipari Szövetkezet telephelyén 
működő üzemünkben gyárt cégünk

gyermekkocsikat,
játék-babakocsikat.

Üzemünkben termelői áron szolgálunk ki 
minden Kedves Érdeklődőt.

Keresse üzemünket, 
készséggel állunk rendelkezésére.

EICHHORN-HISZ Ipari Kft.
Algyő, Téglás u. 132.

Nyitva tartás: 
hétköznap: 7—15 óráig. 
Telefon: 62/367-233.

KüTyA, 

MACskA ElESÉq, 

Fr ÍS S -  ÉS S Z Á R A Z  T E R M É k E k ,  

VÍTAMÍNOk, NyAkÖRVEk, ÍElsZERElÉSEk 

ÁRUSÍTÁSA.

NyÍTVA tartás:
HÉTfőTől pÉMTEkiq 1 4 — 1 8 ÓRÁiq.

Portörő  LAjos, A lqyő, Korsó u . 2 2 .  
(Temető e Iő ttí u tc a )

Teherfuvarozást zárt és nyitott teherautóval. Fuvarrendelés: Algyő, 
Vásárhelyi u. 60. Tel.: 367-255.

Október havi megfejtés: „Jobb a kevés; igaz
sággal, mint a gazdag Jővedelem; hamissággal.

Könyvjutalmat nyert Daru Zoltánné Algyő, 
Bartók Béla u. 36.
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Milyen is egy 
SKORPIÓ>

Egyetien más jel
nél sincs a nemi ösz
tönéletnek ekkora je
lentősége. Két hajtóe
rő uralkodik a SKOR
PIÓ* s z ü l ö tté  k en : 

Erósz és az agresszivitás. A kettő közti viszony tükrözi 
az élet és a  halál erőinek egész ellentétfeszültségét, 
amelyek a világuralomban osztoznak: az Erósz és a 
Halál közti örök ellentmondást. Az élet vissza akar 
jutni a  kiindulási pontjához, a szervetlen állapothoz, 
a  semmihez. Ha azonban egyes ösztönirányzatok 
tolongnak e cél felé, úgy rögtön kitör a harc az élet 
fenntartásáért. Kettős életritmus előtt állunk.

Semmi kétség, hogy a SKORPIÓ mindeneke
lőtt ezeket a  sötét és feloldó erőket hangsúlyozza, 
amelyeket Freud „halálösztönnek” nevezett. Itt egy 
pusztító támadóerő kerül napvilágra, amely életta
gadásig és megsemmisülésig tömörülhet. De ez az 
erő sokkal gyakrabban saját hasznára a  külvilág 
elleni harcot célozza meg, és egy ellenségesnek 
tekintett környezettel való összeütközésben m u
tatkozik. De a  SKORPIÓ jegyében született ember 
kitűnően fel van vértezve az élet küzdelmére. Nem 
csupán védekezni tud, de a  támadástól sem riad 
vissza.

A leghalálosabb Jegy, s egyben a leggyümöl
csözőbb Is. Nemének egész teremtőereje a szolgá
latában áll. Az élet továbbszaporítása a szerelmet 
magasabb fokozatra emeli. Itt megnyilvánul az élet 
legnagyobb ajándéka és a  legmagasabb beteljese
dés.

A SKORPIÓ-t mindig ettől a fausti érzelmi 
ellentmondástól áthatva látjuk: Isten szólítja, az 
ördög megkísérti őt. A belső ellentmondás ég és 
Föld közé, oldás és kötés közé állítja; fél, hogy a 
szellem által egy másik világba téved, miközben a 
Föld vonzóereje az anyaghoz láncolja. Tagadás és 
Igenlés, pusztítás és teremtés, nyers valóság és 
misztikus szárnyalás, elvetemedett és fennkölt ör
dögi táncot Járnak a lelkében szerelem és halál 
között. A fizikai kettősség, a magasra szárnyaló 
ideálok és sötét ösztönösség közti meghasonlás a 
külső m agatartásában is megnyilvánul.

A SKORPIÓ típus elsőként panaszkodik arról, 
hogy rá  akarják erőltetni, amit egyáltalán nem 
akar, és megtagadják tőle, amit akar. Nem csoda,

ha a környező világ nyomására és idegen akarat
nak a  tulajdonjogába való beavatkozására érzéke
nyen reagál. Tanácsokat rosszul fogad, a legkisebb 
kényszer szörnyű a  számára. Féltékenyen őrzi a 
jogait, elkeseredetten védi a  méltóságát. Semmiféle 
felsőbbséget nem visel el.

A SKORPIÓ egy agyafúrt individualista, ter
mészettől fogva lázadó, minden kényszerrel szem
ben nyakas. Minél erősebben ellenkeznek vele, ha 
nemet mond, annál makacsabbul ragaszkodik a 
lázadásához — annyira, hogy anarchistának érzi 
magát. A legkisebb beavatkozásnál felébred ellent- 
mondási szelleme, belül forr és dühbe gurul. 
Bosszúsan indulatos lesz, veszekedős és heves. 
Bosszút forral kellemetlenségek miatt, amelyeket 
el kell viselnie.

Amennyiben — alapvetően diszharmonikus 
konstellációban — gyermekkorában félreértették, 
úgy a lázadás útját választja: alantas vagy nemes 
indítékokból, ez az egyes esetektől függ. Lázadó 
módon megveti a társadalmi szokásokat, és nevet 
rajtuk. Hajlamos a szennyre, csúfra, gonoszra, 
kegyetlenre; szenvedélyes ellenségeskedéssel és 
sokáig raktározott ördögi gyűlölettel képes mérget 
és epét hányni.

A SKORPIÓ-nak nincs könnyű élete. Ámbár 
ennek a j egynek a harmonikus típusai a  legboldo
gabb emberek a Földön. De a  diszharmonikusak 
nyugtalanul kínlódnak. Belső zaklatottságuk be
teges állapotokat idéz elő.

A SKORPIÓ ura a tüzes Mars, alapeleme a 
Víz. A két ellentétes őselem között örök harc 
folyik a SKORPIÓ-ban, ebből a küzdelemből fa
kad összes erénye és h ibája, ak tiv itása  és 
passzivitása, ezért rejtélyes, kiismerhetetlen, ki
szám íthatatlan; ennek a jelnek ez az ellentmon
dás a  titka, tragédiája. Ezért kettős ajellem ; ez 
a kettősség azonban nem oldódik fel, m int a 
HALAK-ban vagy az IKREK-ben, i t t  ingat- 
lanságot, dualizmust eredményez.

A Mars kitűnő ésszel ruházta fel, mivel állan
dó Jel, ezért gyakorlatias, szereti a  jó életet, az 
anyagi javakat, a tulajdont, mivel Víz-jel ezért 
Ingerlékeny, heves szenvedélyes. Temperamentu
m a igen bonyolult. Szerelmi kérdésekben szenve
délyes, indulatos, ugyanakkor gátlásoktól is szen
ved. Nietzsche (maga is SKORPIÓ) mondja saját 
Jeléről: „Ezek az emberek a legfélelmetesebbek, 
hiszen nincs más választásuk, mint a  szenvedély 
vagy az önmarcangolás."

(Ollóztuk:
Hernádi Gyula: Jóslások könyvéből)
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Xoszto lányi 'Dezső

J ÍO C C y P T l rB 'E S Z rÉrD

Látjátok jeleim, egyszerre meg fialt 
és itthagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. N em  volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
D e nincs már. 
tXkár a föld.
Jaj, összedőlt 
a kincstár

Okuljatok mindannyian e példán, 
ilyen az  ember. Egyedüli példány.
N em  élt belőle több és most sem él,
5 mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 
Nézzétek e főt, ez összeomló, 
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 
mely a kimondhatatlan ködbe vész 
kővé meredve, 
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka, 
egyetlen életének ősi titka.

SZkárki is volt ő, de fény, de hő volt. 
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.

tXhogy szerette ezt vagy azt az  ételt, 
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, 
mint vízbe süllyedt templomok harangja, 
mint vízbe süllyedt templomok harangja 
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég: 
„‘Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék", 
vagy bort ivott és boldogan meredt a 
kezében égő, olcsó cigaretta 
füstjére, és futott, telefonált, 
és szőtte álmát, mint színes fonált: 
a homlokán feltündökölt a jegy, 
hogy milliók közt az egyedenegy.

LKeresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Irokföldön, se Ázsiába, 
a m úléa sem és a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő nem.
‘Többé sofia
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény aforgandó, tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse.

‘Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az  a z  ember ottan a mesében, 
d z  élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Jiol volt..."  
majd rázuhant a mázsás, szörnyű menny bolt, 
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt..."  
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra.
N em  kelti, fö l se könny, se szó, se vegyszer. 
Jio l volt, hol nem volt a világon egyszer.

Algyői Hírmondó • A helyi Önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
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