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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Két éves az Algyői Hírmondó
Az Algyő Településrészi Önkorrnányzat első évé

ben/elvetette annak szükségességét hogy valamilyen 
módon könnyítse azt a kapcsolatteremtést a lakosság 
és az önkormányzat között, amely nélkül önkormány
zati településrészi élet szinte elképzelhetetlen

Szeged város újságjai, rádiója, tv-Je ugyan ak
kor is foglalkozott némelykor Algyő településrész 
gondjaival de ez kevésnek bizonyult s különösképp 
alkalmatlannak arra, hogy a község sajátos élet
módját bemutassa.

Az önkormányzat más, kisebb települések pél
dáján helyi újság megteremtését látta szükséges
nek és létre is hozta azt a csapatot amely később 
szerksztőbizottsággá alakult Feladatának tette az 
újság megvalósítását és Jövőbeni szerkesztését 
Megszületett az Algyői Hírmondó, melynek első szá
mát 1991. decemberében olvashatta a lakosság.

Az újság beköszöntőjében havonta megjelenő, po
litikamentes lapot ígértünk, fontos célként jelölve meg 
az irformádóáramlás biztosítását Alapvetőnek tartot
tuk a közérdekű tájékoztatást hírt adni a kulturális és 
iskolai eseményekről, programokról, rendezvényekről 
s nem utolsó sorban a lakosság véleményért.

A kezdeti időszak legfőbb problémáját az elég
telen újságszerkesztői felkészültség és az anyagi 
feltételek hiánya jelentették. Már ekkor eldőlt hogy 
az újságot nem adhatjuk ingyen s a kezdeti árat még 
emelnünk is kellett, de ezzel a bevétellel meg tudtuk 
szerezni azokat az alapgépeket, amelyek az újság
kiadás színvonalátJavították.

Az újság tartalmát tekintve állandó rovatokból áll 
ilyenek: önkormányzat hírei, egyházi élet hírei, iskolai 
óvodai információk, egészségügy hírei. Jogszabályis
mertető, nevezetes ünnepek, események Nem utolsó 
sorban pedig az újság anyagifedezetéhez hozzájáruló 
hirdetések. Az állandó rovatokon túlmenően a témakö
rök sokfélesége a jellemző, és nincs meghatározott 
formakényszer sem az első számban rögzített alapel

veken túlmenően Az újságban rendszeresen tájékoz
tatást adunk a közösséget érintő eseményekről és nem 
kis örömmel arról hogy a településünk valamilyen 
módon változott a lehetségessé vált beruházások, fej
lesztések eredményeként

Úgy gondoljuk, ezáltal válhatott az újság a 
lakosság által keresett, közkedvelt információs szó
csövét Ezt igazoja az újság iránt megnyilvánuló 
kereslet is. Az újságszerkesztés személyi feltételei 
is adottak, lelkiismeretes, odafigyelő szerkesztőcso
port végzi a munkát.

Az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottságának 
véleménye szerint a Jövőben is azt a feladatot kell 
ellátnia, amelyet alapvetően céljaként megállapítot
tunk, de ez nem Jelenti azt, hogy színvonalának 
emelése nem lenne kívánatos. Különösen kívánatos 
pedig, hogy az olvasók legalább véleményükkel be
folyásolják az újságszerkesztés irányait. Különösen 
fontosnak ítéljük és tartjuk a jövőre nézve is azt a 
helyi íifSágnak szánt szerepet, amelyet be kell tölte
nie egy sajátosan fejlődő település életében.

Efeladatnak kívánunk ajövőben is eleget tenni. 
Ezúton megköszönöm az Algyői Hírmondó felelős 
kiadójaként mindazoknak a munkáját, akik az új
ság szerkesztésével, terjesztésével kapcsolatos 
munkájukkal hozzájárulnak lapunk megjelenésé
hez és azoknak is akik írásaikkal színesítik újsá
gunkat.

dr. Piri József
felelős kiadó
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1 Algyői Hírmondó

Ny fit (etfél dr. Piri József 
algyői képviselő úrnak

Tisztelt Képviseld Úr!
Engedje meg, hogy az újság hasábjain keresz

tül köszönetemet fejezzem ki az algyői könyvtár 
részére adott támogatásért. Az elmúlt két évbén 
Jelentős változáson esett át a könyvtár. Évek óta 
húzódó problémáit tudta megoldani a részönkor
mányzattól kapott anyagi támogatással. Ez termé
szetesen az algyői olvasók érdekében történt. 
Büszkék lehetnek könyvtárukra, hazai környezet
ben méltán megállja a helyét. Mi is sűrűn és 
örömmel mutatjuk szakmai körökben, hazai és 
külföldi vendégeinknek.

Remélem az Önök hozzáállása példa erejével 
hat más terület „döntnökeire” is.

További eredményes munkát kívánok önnek 
és a részönkormányzat tagjainak.

Tisztelettel
Molnár Mária 

a Somogyi Könyvtár fiókhálózati 
osztályvezetője

A Csongrád Megyei Kárrendezési Hivatal 
Algyői községben Rákóczi Mgtsz, Szeged-Algyő 
által kijelölt termffföldtériiletre az 

ÁRVERÉST KITŰZI 
Az árverés helye: Algyői, Művelődési Ház 
Az árverés ideje: 1993. december 7. 930 óra 
Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla:

Telepü
lés Táblaszám Helyrajzi

szám Terület Művelési AK
érték

- Korlátozó 
Intézkedés

AJgyő 01570/1 2 ha 2900 ma szántó 46.00 __

01576/1 6 ha 1805 ma szántó 128,00 —

01572/1 3686 m3 gyep 3,06 —

01572/15 4864 ma szántó ti,93 ■631 Ft/AK
01Q72/10 1299 in* uzánLú 2,26 *031 Ft/AK
01572/19 4 ha 7006 ma szántó 62,55 *631 Ft/AK
01574 4 ha 2015 ma szántó 56,46 —

01695/6 • 5615 ma szántó 6,85 —

01695/6 1 ha 4664 ma szántó 17,89 —

01095/12 5759 ma szántó 7,03 —

01669 6410 ma erdő 1,79 —

01672 1153 ma erdő 0,32 —

01673 3905 ma erdő 1,09 __

01682/1 4702 ma szántó 5,83 —

01602/2 1 ha 5798 ma szántó 19,27 —

01682/3 4943 ma szántó 6,09 —

01682/4 2 ha 8964 ma szántó 35,34 —

01682/4 9739 ma erdő 2,73 —

01684 1 ha 7529 ma gye p 15,25 —

01687 2 ha 1538 ma erdő 6,03 —

01692 4 ha 0625 ma szántó 49,72 —

01692 1 ha 2461 ma erdő 3,49 —

01692 7874 ma erdő 2,20 —

Hmvh-1 01639/1 5 ha 3242 m2 szántó 190,82 __

területek 01639/2 1 ha 5713 ma szántó 54,68 —

* meliorációs költség

Üzletek ünnepi nyitva tartása
ÜZLET Dec. 24., 

péntek
Dec. 25—26., 

szombat, 
vasárnap

Dec. 31., 
péntek

Január 1., 
szombat

Január 2., 
vasárnap

Olajos ABC 6—14-lg ZÁRVA 6-14-1 ZÁRVA 6— 11 -lg

403-as ÁFÉSZ-bolt 6— 12-ig ZÁRVA 6—14-if ZÁRVA —

MÉK-bolt ZÖLDÉRT 6-13-lg ZÁRVA 6—13-ig ZÁRVA —

Napfény 6-13-lg ZÁRVA 6-13-lg ZÁRVA 7 - 1 1-ig

Napsugár 6-13-lg ZÁRVA 6—13-ig ZÁRVA 7 -1 1 -lg

MINI 1/26— 13-ig ZÁRVA 1/26— 18-íg ZÁRVA 7 -1 1 -lg

Pagoda 5— 14-ig ZÁRVA 5—14-ig ZÁRVA ZÁRVA

Ági-bolt 6— 12-ig ZÁRVA 6—12-ig ZÁRVA ZÁRVA

Iparcikk 8—12-ig ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Ida virágüzlet 8 -  12-ig ZÁRVA 8— 12-ig ZÁRVA ZÁRVA

Molnámé Jutka virágüzlet 8— 13-lg ZÁRVA 8— 13-ig ZÁRVA ZÁRVA

Piroska virágüzlet 8—12-ig ZÁRVA 8— 12-ig ZÁRVA ZÁRVA

Hegyi táp, termény 8— 12-ig ZÁRVA 8— 12-ig ZÁRVA ZÁRVA

Juhász táp, termény 8—12-ig 
nyitás jan. 4-én 7-kor

ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Németh táp, termény 8— 12-ig ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
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Algyői Hírmondó 1

A SZEGED TOURIST által meghirdetett
6720 szeged. Kiamá] tcr7. Verseny helyes megfejtése
Tel.: (62) 321-800, 312-928

1. b) Olaszországba utazott a legtöbb utasunk.
2. c) Valutavétellel és eladással is foglalkozunk.
3. c) Fizetővendég-szolgálattal is foglalkozunk.
4. a) A Hotel Napfény tartozik a Szeged Touristhoz.
5. b) Idén Párizsba indítottunk városnéző utat.

A tökéletes megfejtést beküldők és díjaik:
I. Zombori Mónika; díja: Európa-térkép

II. Kiss Gabriella; díja: Magyarország-térkép
III. Molnár Adél; díja: Szeged-térkép

Cserebere nap 
a Kismamaktubban

December 8-án minden anyukát várunk a 
Művelődési Házban lévő klubhelyiségünkben dél
után 3 és 5 óra között. Mindenki elhozhatja azokat 
a számára— gyermeke számára— feleslegessé vált 
holmikat, melyeket szeretne elcserélni vagy odaad
ná olyannak, aki igényt tart rá. Gazdára találhatna 
gyerekbútoroktól kezdve a babakocsin át a mese
könyvig minden.

Már előre látom, ahogy többen azt mondják, 
hogy ez „olyan ciki!”. Nem az, mint ahogy az sem 
az ha valaki összejár a többi kismamával minden 
második szerdán beszélgetni, akár a legújabb di
vatról, akár a legújabb gyermekgyógyszerekről is 
van szó. Az sem ciki, hogy újabb kedvezményes 
vásárt tudtunk rendezni, ahol sikerült igen komoly 
árengedményt kapnunk, így 6 anyukának ha nem 
is a karácsonyi bevásárlást, de a mindennapi ki
adásait egy kicsit csökkenthettük.

Az lenne a jó, ha egyre többen lennénk, mert 
akkor a lehetőségeink is nőnének az olcsóbb vá
sárlástól, az olcsóbb programok szervezéséig. (Pél
dául lehetett volna közösen Mikuláscsomagot 
összeállítani, vagy az egyik apukát megkérni, hogy

látogassa meg a gyerekeket az ajándékokkal. 
A  ruháját közösen megcsinálhattuk volna ... stb.)

Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy so
kan nem ismerik be, mert nem veszik tudomásul
— vagy nem akarják — , hogy szükségünk van 
egymásra, az összefogásra, mert sajnos a jelenlegi 
anyagi helyzet nem túl rózsás azoknál a családok
nál, ahol egy vagy több gyermek is van.

Mindenhol csak azt hallani Algyőn, hogy „itt 
semmi nincs”. Azt felejtjük el csupán, hogy mi 
vagyunk az algyőiek és talán nekünk kéne progra
mokat, kirándulásokat, bálokat ... stb. szervez
nünk a saját részünkre, mert a szegediek vagy a 
sándorfalviak nem fognak minket megmozgatni! 
Kérem ne sértődjön meg az, aki 3 műszakban 
dolgozik vagy a háztájitól nem tud kimozdulni a 
kertkapun, bár őket is nagyon szívesen látjuk, 
bármilyen problémával is keresi fel a klubbot — 
hiszen a jogi, szociális gondokon is megpróbálunk 
segíteni, ha csak annyival is, hogy megtudjuk, 
kihez forduljon, mit kell kérnie. Az az 1 óra kéthe
tente nem olyan sok idő, van úgy, hogy kevésnek 
is tűnik sokszor. Meg kell próbálni!

Minden terhes és kisgyermekes anyukát és a 
gyerekeket szeretettel várunk!

Balázs Ágnes
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1 Algyői Hírmondó

A hőnap kérdései
1. A  Hírmondó januári számában jelent meg 

Algyő délnyugati terület részletes rendezési ter
vének tervezési programja. Ezzel kapcsolatban 
tették fe l olvasóink a kérdést. Hol áll az ügy, 
mikor lesz Algyőn telekosztás?

Válaszol: Sebők Pétérné kirendeltségvezető.
Az adott területre készül a program alapján 

a részletes rendezési terv. Elkészültét követően 
a Közgyűlésnek kell jóváhagyni. Az 1994. évi 
költségvetés programjának összeállításakor a 
részönkormányzat ismét javaslatot tett az elő- 
közművesítéshez, a telekelosztáshoz szükséges 
összeg beépítésére.

2. Kié a Posta előtti terület? Rendbetételére, 
a já rd a  kátyúzására sürgősen szükség lenne.

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető.
A  kirendeltségnek nincs a földrészletek tu

lajdonosairól nyilvántartása, így azt a körzeti 
földhivataltól kell megtudni. A  következő szám
ban részletes tájékoztatást fogok adni a tulajdo
nosról, vagy kezelőről, és arról is, hogy a szük
séges munkálatokat kinek kell elvégezni.

3. Miért nincs Algyőn gyermekorvosi ügye
let?

Válaszol: Eke Józsefné védőnő.
A  gyermekorvosi ügyelet ugyanolyan rend

szerben működik, mint a felnőtteké. Az újság
ban benne van, hogy mettől meddig és hol van 
ügyelet. Éjszaka pedig hívásra ugyanúgy kijön 
az orvos, mint a felnőttek esetében.

4. A tüdőszűrő vizsgálat miért szorult a köz
ségháza udvarára?

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető.
A  Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 

Népjóléti Irodája értesítette a kirendeltséget, 
hogy a Tüdőszűrő állomás vezető főorvosa az új 
mobil (mozgó) fogadására kérte a segítséget. A  
szűrés zavartalan lebonyolításához a várakozó 
lakosság számára fedett helyiség biztosítását 
kérték. Erre biztosítottuk az épületet, folyosóját, 
melyet sajnos csak kevesen vettek igénybe. In
kább várakoztak a busz előtt.

Kis gyerek kis gond...
„Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond” 

mondjuk sóhajtva, s nem is gondolunk arra, hogy 
a szólás két része között oki kapcsolat van. A 
későbbi „nagy gond” gyakran ered abból, hogy a 
korábbi problémákat „kis gond"-ként kezeltük.

Gondon ez esetben gyerekeink viselkedését 
értjük. Amíg kicsik, rosszalkodásaikra megvan
nak kész módszereink. Szüléinktől, tanárainktól 
tanultuk ezeket. Oda sem figyelve vesszük elő és 
alkalmazzuk, hatalmunkkal élve gondolkodás 
nélkül fegyelmezünk, büntetünk, ítélkezünk. A 
nevelés kényszerétől áthatva, szent meggyőződé
sünk: csak a legjobbat akaijuk, tesszük gyere
keinknek.

A  mi szüléink is így gondolták! Mégis legtöb
bünk emlékezete őriz nem egy esetet gyermekko
runkból, amikor fájó érzéseinkbe merülve megfo
gadtuk, mi majd másképpen neveljük leendő gye
rekeinket, több megértéssel, elfogadással.

Sajnos, szülőként a nevelés felelőssége már 
mindezt másként láttatja velünk. A  cél: „Embert 
faragni” gyerekünkből. Az ennek elérésére bevetett 
erőszakos módszerek gyakran visszaütnek és ily 
módon a legjobb szándék is visszafelé sülhet el. 
Hatalmunk szertefoszlik a kamaszkorba lépő gye
rekek felett, megdöbbenve látjuk, hogy nem tu
dunk hatni, már nincs eszköz a kezünkben.

Ekkor következik be a „nagy gond” Időszaka! 
Amikor is túl a gyerekek természetes önállósodá
sán, elfordulnak tőlünk, /elmondják” velünk való 
kapcsolatukat. Ideáljaikat, kötődéseiket máshol 
keresik.

Nem szükségszerű azonban ennek bekövet
kezte, ha szülőként figyelmünket áthelyezzük a 
kapcsolat építésére, a kölcsönös bizalmon alapuló 
kapcsolat megteremtésére.

Thomas Gordon amerikai pszichológus saját 
gyakorlata alapján kidolgozott egy programot. En
nek az a célja, hogy a szülőknek olyan készségeket 
és szemléletet adjon át, amelyek segítségével har
monikus kapcsolatot alakíthatnak ki gyerekeik
kel, elkerülhetik az előbb vázolt csapdát. A  prog
ram része a P.E.T. A  szülői eredményesség tanulá
sa című könyv, kapható a könyvesboltokban.

ATANTUSZ Művelődési Házban Szeged, Dan- 
kó Pista u. 27., tel.: 313-209; 30 órás (1993. dec. 
4— 5. és dec. 11— 12-én) tanfolyamon lehet elsajá
títani és gyakorolni az ajánlott készségeket. A 
tanfolyamokat a Magyar Gordon Egyesület által 
kiképzett tanfolyamvezetők tartják.

Berek Ágota
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Algytfi Hírmondó 1

Rendetet a zöld területek létesítéséről

A  rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város 
Közigazgatási területén — így Algyőn Is — elhelyez
kedő belterületi zöldterületekre teljed ki.

Mit nevezünk zöld területnek?
1. Közhasználatú zöldterületnek minősülnek:
— terek, közparkok, sétányok, közlekedési te

rületeken belüli zöldterületek stb.
2. Közhasználatra szánt zöldterületek, melyek 

az önkormányzat kezelésében vannak:
— hullámterek, tavait és vízfolyások partjai stb.
3. Korlátozottan közhasználatú zöldterületek:
— sport-, strandterület, óvoda, Iskola, egyházi 

létesítmények kertjei, piac- és vásárterek stb.
4. Parkerdő, a belterületen belüli meglévő, illetve 

a szabályozási tervben erre a célra kijelölt terület.
A közhasználatú zöldterület fenntartásáról az 

önkormányzat gondoskodik. A  költségvetésből e 
célra biztosított pénzügyi fedezet felhasználása 
éves ütemezés alapján történik. Közhasználatú 
zöldterületek más célú használata — közterület- 
használat stb. — esetén a növényzet megfelelő 
védelméről kell gondoskodni, Illetve az eredeti ál
lapotot 30 napon belül helyre kell állítani.

Aki a tulajdonában (kezelésében, használatá
ban) lévő élő fát ki akaijavágni, a szándékát előzete
sen a hivatal kirendeltségén köteles bejelenteni. Ha 
a kivágandó fa országos vagy helyi közút határától 10 
m távolságon belül áll, a bejelentést a közút kezelő
jéhez kell előtelj esztenl. A hatóság a fa kivágását 3 
napon belül megtilthatja, vagy a bejelentőt a kivágott 
fa pótlására, vagy a fa értékének megfelelő költség 
megtérítésére kötelezheti.

A  bejelentést követő 30 napon belül — kivéve, 
ha az eljáró hatóság a fa pótlását elrendelő hatá
rozatát, Illetve kezelői hozzájárulását előbb adja ki
— tilos az élőfát kivágni: az említett határidő után 
a fa kivágható. A  kiszáradt fát a tulajdonosa (ke
zelője, használója) köteles a fa kiszáradását követő 
év Június 30. napjáig, és a kivágás Időpontját 30 
nappal megelőzően az eljáró hatóságnak bejelen
teni, aki egyben elrendelheti a fa pótlását.

A tulajdonosok, bérlők a tulajdonukban, bér
leményükben lévő területeket kötelesek a virágzó 
parlagfűtől mentesen tartani. Tilos a zöldterületek 
szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezé
sek, játszóterek stb. rongálása.

Tilos a zöldterületeken mások pihenését za
varni, szemetelni, állatokat áthajtani, legeltetni, 
kutyával póráz nélkül áthaladni, vagy tartózkodni, 
virágokat vagy más növényzetet szedni, növénye
ket hirdetés céljára használni, beültetett, gyepesí
tett területeken parkolni, gépjárművel, kerék
párral áthajtani.

Szabálysértést követ el és 10 000 Ft-ig terjedő 
és Ismételhető pénzbírsággal sújtható az, aki a leírt 
tilalmi rendelkezéseket megszegi, vagy gyomirtási 
(parlagfű) kötelezettségének nem tesz eleget. A  
szabálysértési bírságon túl a Ptk. 339. § alapján 
kártérítésre is kötelezhető a károkozó.

A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a zöld
területek létesítéséről, védelméről és fenntartásáról a 
35/1993. (X. 8.) számon rendeletet alkotott.

Sebük Péterné
klrendeltségvezető

Függöny a rendelő (Járójában

Amikor 1993. június 23-án részt vettem az algyői 
részönkormányzat ülésén, nem is gondoltam, hogy 
arra az előterjesztésemre, melyben a rendelő és kör
nyékének változást váró állapotáról szóltam, novem
ber végére ilyen látványos eredményekről írhatok.

A részönkormányzati ülésen (Algyői Hírmodó 
11/ 7.) felmerült az Egészségház környezetének és a 
rendelőknek az elhanyagoltsága. A rendelők siralmas 
állapotát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat is kifogásolta ellenőrzésekor, melyet a ár. 
Tóth Háziorvosi Bt. beindulása előtt tartott. Mire eze
ket a sorokat olvassák, remélem a 10 éve esedékes 
festésen, és a vele járó felforduláson is túl vagyunk. 
Mivel afestetést én szorgalmaztam leginkább, így én 
kérek elnézést az esetleges kellemetlenségeikért, bíz
va abban, hogy a következő festésre nem keU. újabb
15 évet várni és arra majd nem a télvíz idején kerül 
sor.

Az algyői részönkormányzat az ülésen elhang
zottak alapján felajánlott egy olyan pénzösszeget, 
amelyből függöny került a felnőtt rendelők és a fogá
szat betegvárójába, az utcai bejárat ajtaja is ebből a 
pénzből csukódik pontosan és zajtalanul Az ajtó meg
javítása és a juggönytartó felszerelése ijj. Belovai 
Sándor munkája.

A rendelő környezetének szépítésére az algyői 
részönkormányzat kirendeltségvezetője, Sebők Péter
né két láda árvácskát biztosított. A virágok elültetését, 
úgy mint a rendelő körülfolyó munkálatokat sikerült 
viszonylag rövid idő alatt megszerveznem. Kiss Fe
renc, Varga Györgyné, Fekete Jánosné, Varga János 
lelkes munkájával takarította ki a rendelő előtti par
kot, és néhány barakkos fiatalember segítségével 
földbe kerültek a virágok.

Ezzel a cikkel kívánom kifejezésre juttatni örömö
met, hogy a részönkormányzat ilyen apróságnak tű
nő, de az emberek közérzetét nagyban befolyásoló 
kömyezetváltoztatáshoz anyagi segítségével és főleg 
odafigyelésével hozzájárult.

Köszönöm dr. Piri Józsefnek az anyagi segítséget 
és a közreműködőknek a munkájukat.

dr. Tóth Mária 
háziorvos
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Képzett gazdaasszony
A mindenkori végzős általános Iskolásoknak két

ségkívül a legnehezebb a dolguk az Iskolákban, mivel 
pályaválasztás előtt állnak. Nehéz ez, hiszen tizen
éves fejjel kell arra választ adni, hogy melyik szakma 
tetszik nekik. Meg kell küzdeniük azzal a gonddal is, 
hogy az esetleges túljeléntkezés hatására nem férnek 
bele a „felvehető” keretbe.

Azokat a tanulókat, akik nem találnak maguk
nak tetsző tanintézményt, az Oktatási Központba 
irányítják. Szalai Hetényi Edit is hasonló cipőbenjárt, 
amikor végül ajánlottak neki egy olyan szakiskolát, 
mely akkoriban (két évvel ezelőtt) nem volt városszer
te ismert Intézmény. A neve: Gazdaasszonyképző 
Speciális Szakiskola.

— Kellett felvételiznetek?
— Nem, mert az Iskola első tanulói mi voltunk. 

Ma azonban már nem lehet ilyen könnyen bejutni, 
hiszen a felvételi tantárgyakközött ott van a matema
tika és a magyar is.

— Milyen tantárgyakat tanultatok?
— Voltak elméleti és gyakorlati tantárgyak Is. Az 

elméletiekhez tartozott az ének, ahol főleg kisgyere
kekkel kapcsolatos énekeket, dalokat tanultunk, és 
ezt kiegészítették a zenés, dalos Játékok; volt még 
nevelési alapismeret, ahol viselkedéstant tanultunk, 
állampolgári ismeretek, ahol a politikát is és az ügy
intézést is megismertük; anyanyelvi és kommuniká
ciós gyakorlat, ami tulajdonképpen a magyarnak 
felelt meg. Itt egyébként pl. adott témára kellett gye
rekmesét írni. Ezen kívül volt szerb-horvát nyelv, 
egészségügyi ismeretek, családellátó és háztartási 
ismeretek, környezet- és természetvédelem, biokerté
szet, dísznövénytermesztés, szakmai számítás.

A gyakorlati tantárgyak persze ezekre épültek, 
Ide sorolhatnám pl. a szabás-varrást, főzést-sütést, 
kötést,, horgolást, báb- és játékkészítést, fazekassá
got, a virágkötészetét is. Egyébként a ballagásra saját 
magunknak kellett megvarrni a kosztümünket.

— Hány éves volt a suli?
— Kettő. A két év tanulmányaiból záróvizsgát 

kellett tenni, ahol gyakorlat és elméiét egyaránt volt.
— Algyőről ment Veled valaki ebbe az iskolába?
— Nem, teljesen egyedül mentem. Ma pedig már 

a Szeged környékieknek nem sok esélyük van, mert 
főleg a szegedieket veszik fel.

— Kaptatok valamiféle bizonyítványt óz iskola 
elvégzéséről?

— Igen, ez egy speciális szakiskolai bizonyítvány, 
amely feljogosít a gazdaasszonyt cím használatára. 
Sajnos azonban ez nem sókat segít, mert ezt a bizo
nyítványt nem fogadják el szákmunkás-bizo- 
nyítványnak, és így a munkavállalási lehetőségek is 
korlátozottak. Mivel ezzel nem tudok elhelyezkedni, 
nincs más lehetőségem, mint az, hogy tanulok to
vábbra Is. Most esti tagozaton Járok, célom pedig az 
érettségi bizonyítvány megszerzése.

Zomborl Móni

— Csókolom — s közben önkéntelenül meg
szabadul az előbb leszívott cigaretta füsttől. Hűvös 
reggel van, talán tévedek, mégsem füst? Sajnos 
nem tévedek. Ujjal között cigarettát szorongat és 
most bátran, határozottan újra beleszív. Szer
busszal köszönök, mert gyermekkorától, azaz kis
lánykorától ismerem. Kedves, barátságos kislány 
volt mindig. Emlékszem, nem régen volt még, mi
kor nevét csak azért kérdezgettük tőle, mert olyan 
aranyosan selypített. És most itt áll velem szem
ben és zavartan mosolyog. Nem a buszra várok, 
Jövetelemnek más célja van.

Beszélgetésbe elegyedünk. Kérdezgetem erről, 
arról és ő vidáman, készségesen válaszol.

— Másodikos vagyok az Egészségügyi szakkö
zépiskolában.

— Szóval egészségügyis leszel
— Igen — és ebben a pillanatban mintha 

érezné, hogy mi lesz a következő kérdés* mert kissé 
kínossá válik számára a kezében lévő cigaretta. 
Látom, legszívesebben azonnal megszábadulna tő
le. A  kérdést fel is teszem:

—  És szerinted hogy egyeztethető össze a 
dohányzással?

Egy pillanatnyi gondolkodás után megszüle
tett a frappáns, megnyugtató, mindén kétséget és 
lelkiismeretfurdalást eloszlató válász.

— Ó, a csajok is mind szívják, sőt még a 
tanárok is. Akik végeznek azok közül még a fele 
sem marad a pályán. Különben is le akarok szokni.

Mire az utolsó szavakat kimondta hangja le- 
csendesült, közben lesütött szemével az ujjal kö
zött elégett cigarettának helyet keresett. Hogy za
varából feloldjam elköszöntem és eredeti úticélo
mat követve elindultam. Megérkezett a busz. A 
leszálló utasok egyikének a szájában már ott lóg a 
cigaretta, gyújtásra várva. Kezéből összegyűrt 
symphoniás doboz esik ki s közben elegánsan 
pattan az öngyújtó.

Az autóbusz kicsit vár, majd fekete füstöt 
okádva kihúz a megállóból. Újra csend van. Gon
dolatban átértékelem az előző egy-két percet. Sze
meim az elhagyott terepet vizsgálgatják rendület
lenül. Azaz egyet tehetek, hozom a seprűt és felta
karítok. De nicsak! Mit fedezek fel: a felszerelt 
csikktartóból vékony füstcsík emelkedik felfelé. 
Elmósolyodok, azonban a következő pillanatban 
arcomra fagy. Az út közepén üres Helikonos doboz 
éktelenkedik. Egy óra múlva megtudom, hogy a 
vezető Helikont szív. Szombat van, és még csak 
reggel 7 óra.

Bakos József
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Adventtőt Karácsonyig
A karácsony az év legnagyobb és legnépszerűbb 

keresztény ünnepe. A  szeretet, a család, Jézus szü
letésének napja. Közismert Jelképe a feldíszített fe
nyőfa. Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hét
köznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készük 
lődés Is. Hagyományőrző a templomokban, köztere
ken felállított karácsonyfa. Az utcai foigatag, a díszes 
kirakatok, az utcai árusítások, a kivilágított utcák 
mind az ünnep közeledtét jelzik.

A  karácsonyt nemcsak a hívő emberek köré
ben nevezik a szeretet ünnepének hiszen a kará
csonyfa állítása, a karácsony megünneplése az 
egész világon jelképpé vált. A  karácsony köré egész 
ünnepkör épül, kezdve az adventtői vízkeresztig. 
Benne van Miklós, Luca, Ádám és Éva napja, 
István, János, Szilveszter és az újév.

Az elteljedt szokások nagy része napjainkban 
már csak néprajzi forrásmunkákban található. Kö
zülük a betlehemezés és a karácsonyi dalok ének
lése maradt fenn.

BETLEHEMES JÁTÉK 
(Öten játsszák, három juhász, két angyal)

Az angyalok beviszik a betlehemet a szobába és 
éneklik:

Mennyből az angyal 
Lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Kik Betlehembe 
Sietve menvén 
Lássátok, lássátok.
Az Isten Fia,
KI ma született 
Jászolba, Jászolba,
Az lészen néktek 
Üdvözítőtök 
Valóba, valóba.

Hangosan mondják:
Glória, glória!

Öreg juhász:
Hallod, pajtás, gomoja!

Angyalok:
Glória Ín ekszelzüó!

Második juhász:
Hallod, pajtás, bakter türköl 
a toronyba!

Angyalok:
Glória In ekszelzüó!

Harmadik Juhász:
Hallod, pajtás, angyalszólás!

Angyalok éneklik:
Pásztorok, pásztorok,
Keljetek föl! ,
Örömet, örömet 
Mondok néktek,

Mert született 
Az Messiás.
Kit megjövendölt 
Az írás.

öreg juhász:
Szaporán, szaporán keljetek 
föl, bojtárok!
Az angyal, az angyal azt 
mondta, hallottátok:
Üdvözítőt lm majd láttok, 
vélem együtt Imádjátok!

Második Juhász:
Azt sem tudja gazdánk,;
Merre menjünk?
Azért csak sürgesse,
Hogy siessünk.
Angyal szavát 
Úgy értette:
Született kis Jézus 
Betlehembe’.

Harmadik Juhász:
íme, amott látok fényességet, 
Bizonyos angyali jelenséget!

öreg juhász :
Eridj, Bandi, nézd meg, ott 
vagyon-e?
Bízvást oda mehetünk-e?

Első juhász odamegy a betlehem elé, letérdel benéz 
és mond/a.'

Ott vagyon bizonnyal, már 
megnéztem,
Hogy odaértem, betekintettem.
Jaj, ott fekszik a Jászolba,
Be vagyon takarva posztócskába.

Mindnyájan:
Hej vígan, juhászok, csordások,
De gyönyörű ez az éjjel,
Bár csak tekintsetek széjjel!
Nézzetek Betlehem felé,
Micsoda fényesség lett?
Egy szép csillag amint szállott,
A pajta fölött megállött.

Egy csillag támadt Jákobból,
Föl is serkentem álmomból,
Mert álmomban láttam tüzet,
Mely Jelenthet anyát, szüzet.

De régen is fúj már szele,
Ez tehát annak Jele:
Hol született a Messiás,
Kit megjövendült az írás.

öregjuhász:
Ó te álmos Rébike,
Mit szinnyadsz a padkán,
Jobb volna ha farodat 
riszálriád a rokkán.
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Az anyád is ott halt meg 
A száraz padkácsán.
Karidom, karidom,
Nagyot ütök a farodon!

A három juhász táncol, az angyalok éneklik:
Fújjad, Istók, a dudát,
Te meg, Petri, furulyát,
Húzz rá Makszus egy nótát,
Pöngesd hegedűd húrját!

Aki nevet bennünket,
Szívből imádjuk őket.
Dicsértessék a Jézus.

Mikor kifelé mennek, a kővetkezőt éneklik:
Ellndulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának.

Az utóbbi években egyre gyakrabban látni a 
lakások ajtajára függesztett koszorúkat. Honnan 
is ered ez a szokás? A  naptári év szerint András 
napja (nov. 30.) a téli napforduló időpontja, ez 
advent kezdete. Adventi koszorúkat már a 19. 
században készítették. Az ötlet egy hamburgi lel
késztől, Johann Wichemtől származik, aki 1860- 
ban otthonában egy hatalmas fenyőkoszorút füg
gesztett a mennyezetre, és 24 gyertyát állított bele, 
minden adventi napra egyet. Az idők folyamán ez 
a szokás annyiban módosult, hogy az adventi va
sárnapoknak megfelelően 4 gyertyát helyeznek a 
koszorúra. Az ünnepi hangulatot emeli a lakásba 
elhelyezett, ajtóra akasztott, asztalra állított ad
venti koszorú, amin a legelső adventi vasárnap 
kezdve minden vasárnap eggyel több gyertyát gyúj - 
tanak meg. A  hagyomány szerint az adventi koszo
rú piros. A  koszorú formájú alapra piros gyertyát 
tűzzünk, és piros szalagot használjunk a felfüg
gesztéshez.

Az üzletek gazdag kínálata mellett az otthon 
készített díszek legalább olyan szépek.

Karácsonyfadísz 
kézimunkapapírból
2 db téglalap alakú 

színes papírt (legszebb a 
piros) félbe hajtunk (1. áb
ra). Arra vigyázzunk, hogy 
téglalapunk keskeny le
gyen. Az összehajtás men
tén 3/4 részéig 5 egyenlő 
csíkrafelvágom (2. ábra), a 

felső szélét lekerekítem (3. ábra) és az így kapott 
két bevágott lapot a kép alapján összefűzzük (5., 6. 
ábra), majd egy vékony papírcsíkot ráragasztva 
felakaszthatjuk a fára.

Karácsonyi mézespuszedti fenyődísznek 
és aprósüteménynek

10 dkg vajat, 25 dkg mézet, 10 dkg porcukorral 
felolvasztunk lassú tűzön, majd hagyjuk kihűlni 1 
egész és 2 tojássárgáját 1 kávéskanál szódabikar
bónával késhegynyi fahéjjal, 1/2 citrom reszelt 
héjával összekeverjük, majd az összes hozzávaló
kat 1/2 kg liszttel jó l  eldolgozzuk. Hűtőben egy 
napig állni hagyjuk.

Másnap 2-3 mm vastagságúra nyújtjuk a 
tésztát és tetszés szerinti formákat használva ki
sütjük. ö tle t: Ha valakinek nincs többfajta szag
gatója, formája, könnyen készíthet egyet kemény
papírból A kivágott rajzot ráhelyezi a tésztára és 
éles késsel körbevágja a kívánt alakúra.

A  figurák díszítése többféleképpen is elkészít
hető. Akár a hagyományos módszer: tojásfehérje 
porcukorral, de felhasználhatunk színes apró cu
kordrazsét is, mogyorót, diót stb. Amikor kisült a 
tészta, szívószállal tudunk apró lyukakat csinálni 
a sütibe, így díszíthetünk is és a felfüggesztés is 
könnyen megoldható.

Ha nem díszként, hanem aprósütinek készít
jük, fontos, hogy Jól záródó dobozba, vagy zacskó
ba tegyük, hogy ne száradjon ki. Ha így teszünk, 
hetekig finom puha marad.

Sőt, az együttkészítés öröme, az a családi 
hangulat, a lázas izgalom, hogy sikerül, milyen 
lesz, ez az érzés semmihez sem hasonlítható.

Ha változatossá akarjuk tenni ünnepeinket, 
akkor változtassunk az évek óta megszokott dol
gokon. Ha minden évben ugyanaz az ünnepi étel 
(kivétel a beigli), ugyanazokkal a díszekkel díszít
jük fel a karácsonyfát, és az ajándékok kedvesebbé 
tételére sem fordítunk gondot, az ünnep egyhan
gúvá, unalmassá válik. Ne sajnáljunk tehát időt, 
fáradságot! Megéri.

Összeállította: 
Kiss Mlhályné
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Az embert kereső Isten
Arra születtem,

hogy kisgyerek legyek, 
anyám mellett Játsszam hosszú éveket, 
arra születtem, hogy felnőtt is legyek, 
s megértsem a szóból azt, amit lehet,

s végül arra Jöttem én e világra, 
hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába.

Arra születtem, hogy megszeressenek, 
s megszeressem én is azt, akit lehet, 
arra születtem, hogy boldog is legyek, 
s továbbadjam egyszer az életemet,

s végül arra jöttem én e világra, 
hogy belehalnom se kelljen hiába.

(Adamis Anna)

Az életbe vetett remény alapvetően ott él minden 
ember szíve mélyén. Minden konkrét esemény, szó, 
tapasztalás előtt ott van az élet értelmességébe vetett 
bizalom bennünk. De vajon ez csak minden Igazolást 
nélkülöző ősbizalom, mely Idővel, az élet keménységét 
tapasztalva elmúlik, vagy ennek van Igazi, a Valódi 
Valósággal kapcsolatos alapja? Az ember vágya a 
megvalósulásra, a harmóniára, a biztos tudásra, a 
szeretetre, a megértésre, a boldogságra csak dédelge
tett álom, mely csak a gyerekeknék és a költőknek 
fontos? Az ember csak „beteg állat”, mely soha nem 
érheti el célját, és mindig nyugtalan keresés Jellemzi?

Az ember, aki a maga számára is kérdés és 
megvalósítandó feladat, vajon találhat-e választ, utat 
és célt, mely megnyugtatja, és feltálja az élet titkát?

A karácsony: a szeretet, a család, a béke ünne
pe csak mese, mely betöltheti egy kisgyermek szívét, 
a nagyoknak pedig alkalom a nosztalgiára, álmodozás 
az emlékké szépült reményről, vagy a Valódi Valóság 
megnyilatkozása, a legnagyobb ajándék, amit ember 
kaphat, mert mindenre Választ ad?

Sok millió ember számára a Biblia könyvel vá
laszt adnak ezekre a kérdésekre. Egyrészt a Biblia 
teljesen Isten Szava. De nemcsak értelmi ismeretet 
közöl, hanem egy élő és éltető valóság ismeretét, aki 
az ember egész létéhez szól, és ha nem vagyunk 
egészen nyitottak, ha nem az adás és a szeretet 
alapján állunk, meg van a veszély, hogy éppen a 
lényeget veszítjük el, és nem tudjuk befogadni Istent, 
aki közli, fel tálja magát.

Másrészt a Biblia teljesen emberi szó Is. Emberek 
írták, de olyan emberek, akik elbűvölve a Vele való 
találkozástól, ezt feltétlenül szeretnék továbbadni. 
Ezért a Szó, amit leírtak, magán viseli mindazt, ami 
az emberi szóra Jellemző, annak minden előnye és 
hátránya Jellemző az írásra is.

Hogyan is kezdődött? Izrael népének története

Egyiptomban, az elnyomottak kiáltásával kezdődik, 
és Istennek erre adott válaszával: „Láttam Egyiptom
ban élő népem nyomorúságát és hallottam a munka
felügyelőkre vonatkozó panaszát; igen, ismerem szen
vedését. Azért szálltam alá, hogy kiszabadítsam az 
egyiptomiak hatalmából és hogy kivezessem arról a 
Joldről equ szép, tágas orszáqba, equ tejjel-mézzel 
folyó országba (Kiv. 3.7.8.)

Isten „látja” az elnyomást, teremtményének 
szenvedését. Ez a „látás” részvételt, részesedést je
lent: ő együtt szenved, és letekint arra, aki az elnyo
más alatt van. Erre az eseményre, a „Kivonulásra” a 
nép gyakran visszatekint, és hivatkozik. Ez a tapasz
talat, ennek megőrzése, újbóli felelevenítése aztjelen- 
ti, hogy a megnyilatkozó Isten üdvözítő marad Izrael 
számára: amint kezdetben üdvözítő volt, úgy lesz a 
jövőben is. A nép úgy éli meg saját történelmét, hogy 
abban Isten időnként közbelép. Ezek a „közbelépé
sek” mindig az üdvösség, azaz a nagyobb szabadság, 
a teljesebb élet felé segítik a népet.

A nép tagjai átélik azt is, hogy Isten az embert 
szabadságában szólítja meg, az embert szabad elkö
telezettségre hívja, úgy akkor, mint ma is. „Gyermek 
volt még, Izrael amikor megszerettem, Egyiptomból 
hívtam meg jlamat. De minél inkább hívtam őket, 
annál inkább eltávolodtak tőlem ... bálványoknak 
gyújtottak jó  illatot. Pedig én tanítottam m egjárni... 
a karomon hordoztam; mégsem ismerték e l hogy 
gondjukat viselem Puha kötelékekkel vonzottam őket, 
a szeretet kötelékeivel Olyan voltam hozzájuk, mint 
aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni 
adtam neki" (Oz. 11. 1-4.)

Isten tehát nagyon „sebezhető”, hiszen csak a 
szeretetével akar vonzani, és nem hatalmi szóval. És 
aki szeret, az sebezhető. És ha az ember szabadon 
ígéretet tesz Istennek, akkor lelkiismeretével bizonyá
ra nehezen összeegyeztethető, ha ennek a szabadon 
felvállalt ígéretnek nem tesz eleget. De Isten ekkor is 
eléje megy az embernek, ő maga ajánlja fel újra és 
újra barátságát. Ő maga akar egyre közelebb kerülni 
az emberhez, annyira, hogy végül közénk Jön, kis
gyermekként, hogy út, igazság, élet, társ legyen szá
munkra.

nA nép, amely sötétben Jár, nagy fényességet lát. 
Mert gyermek születik, fiú  adatik nekünk, s az ő 
vállára kerül az uralom Messzire kiteljed uralma, és 
a békének nem lesz vége. ” (íz 8,1.5)

Egyházközségi hír: A hívek javaslatára összeállí
tott Jelöltek közül a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
rendeletének megfelelően, újraválasztottuk az Egy
házközségi Képviselő-testület tagjait október 17-én, 
62-en adták le szavazataikat. Ft Gyulay Endre Sze
ged—Csanádi megyéspüspök okt. 26-án kelt levelé
ben a választást megerősítette és kinevezte, majd 
november 14-én beiktatta az új tagokat. Az Egyház- 
községi Képviselő-testület tagjainak névsora a Plébá
nia irodájában hivatalos időben megtekinthető.

Balogh József

DECEMBER ^  -Jjfc ^
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Közérdekű in formáció
Tájékoztató

Tájékoztatjuk aT. utazóközönséget, hogy 1993. 
karácsonyi, Illetve 1994. újévi, valamint az ünnepek 
körüli napokon — SZEGED HELYI FORGALOMBAN
— az autóbuszjáratokat a következők szerint közle
kedtetjük:
1993.
december 18., szombat — munkanap 
december 19., vasárnap — munkaszüneti nap 
december 20—23. — munkanap 
december 24., péntek — szabadnap 
december 25—26., szombat, vasárnap — 

munkaszüneti nap 
december 27—31. — munkanap
1994.
január 1—2., szombat, vasárnap — 

munkaszüneti nap 
január 3., hétfő — munkanap.

A tanítási szünet (1993. december 18.—1994. 
január 2-ig) időtartama alatt az iskolai előadási 
napokra meghirdetett járatok közlekedtetését szüne
teltetjük.

HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDTETÉSE: 
vonal Indulási hely ind, idő indulási hely Ind. Idő 
1993. december 24. (karácsony este)
M 32 Szt. György tér 16.20 Algyő 15.45
1993. december 31-én (szilveszter este)
M 32 Szt. György tér 18.05 Algyő 17.30

Iskolai in formáció

Kosárlabda házi bajnokság az 5. és 6. osztálynak 
folytatódik minden hétfőn.

December 6-án, hétfőn délelőtt az alső tagozatba 
Jön a Mikulás.

December 7-én, kedden felvilágosító előadások a 
6-7. osztályosoknak külső előadókkal osztályfőnöki 
óra keretében.

December 9-én, csütörtökön 1430 órától a szege
di sportcsarnokban 5-6. osztáyosoknak terematléti- 
kai városi sportverseny (20 fiú és 20 leány).

December 10-én zárul az „ARANYECSET- 
ARANYTOLL” pályázat.

December 13-án, hétfőn 17 órakor fogadóóra a 
szülőknek.

December 14-én T45 órakor Iskolagyűlés.
December 16-án 1430 órákor matematikaver

seny az 5—8. osztályosoknak.
December 17-én, pénteken délelőtt RENDHA

GYÓ NAP-RENDHAGYO ÓRA a karácsony jegyében. 
(Karácsonyi ajándék és sütemény készítéstől az ün
nepi asztal díszítéséig valamint az ünnepi szokások 
feldolgozása.)

11 órától iskolai karácsonyi ünnepség a TEMP
LOMBAN.

16 órától az alsós tánctagozat és az alsós mun
kaközösség bemutatkozása a Művelődési Házban.

December 18-tól 1994. Január 3-ig TÉLI SZÜ
NET, az első tanítási nap január 4.

December 27-től Január 2-ig Szlovákiában csa
ládi sítábor KÉSMÁRKON. Jelentkezőket még vá
runk! Részvételi díj: 100 DM. Útiköltség: 1800,— Ft.

Óvodai in formáció

December 8-án, szerdán délelőtt a nagycsopor
tosok látogatást tesznek a Somogyi Könyvtárban.

December 10-én, pénteken 10 órakor bábszín
házi előadás a „Töipike" bérlettel.

December 16-án délelőtt az Iskolások műsort 
adnak a népi Játékokról.

December 17-én délelőtt az óvodai karácsonyi 
hangulat előkészítése csoportonként.

Az Első Nemzetközi Gyermekrajz Versenyen, 
melynek témája: A TERMÉSZET: 3 gyermek vesz 
részt: Herczeg Ágnes, Vukov Tamara és Vitéz Tibor.

Szülői értekezletek megtartása december első 
hetében csoportonként hirdetmény szerint. 

IGÉNYFELMÉRÉS
Azok a szülők, akik gyermekeik részére az iskolai 

téli szünet alatt dec. 27—30. igénylik az óvodai nap
közis ellátást, szíveskedjenek minél előbb jelezni az 
óvodavezetőnek.

A Január havi napközis térítési díj befizetése 
december 28-án, kedden 8— 17 óráig.

Háziorvosok december havi 
rendelési ideje

December 1—3-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
dr. Tóth Mária 

December 6— 10-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Tóth Mária 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
December 13— 17-lg 

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

dr. Tóth Mária 
December 26—24-ig 

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

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
December 27—31-ig 

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

dr. Tóth Mária
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Milyen is egy 
N\IÍLAS>

A  NYILAS nem 
véletlenül kentaur. 
Ennek a jelnek sa
já tossága  a m oz
gás, Idősebb korá
ban Is könnyedén 

mozog, szívesen sportol, szereti a szabadságot 
és természetet, a gyorsaságot, talán semmivel 
nem lehet annyira büntetni, mint azzal, ha — 
akár rövid időre is — bezárják.

A  NYILAS (a Tűz-elem és a Jupiter hatásá
ra) őszinte, nyílt, nagyvonalú, Jó Igazságérzete 
van, remek intuíciója. Viszont alaptulajdonsá
ga a változékonyság, ezért kiszámíthatatlan, 
megbízhatatlan. Mindig robbanásra kész, ha
mar fellángol (hiszen hajlamos az idealizmus
ra), ám hamar le is lohad, környezetének ne
megyszer okoz kellemetlen meglepetést hirte
len döntéseivel.

A  NYILAS olyan, mint ahogy ábrázolják: 
állandóan a Napba céloz, mindig megfeszíti 
íját, ám ha megkérdeznénk, mit is akar elérni, 
lehet, hogy nem tudna pontosan válaszolni. 
Egy igazi NYILAS mindenbe belekap, mindent 
követ, amiben érdekességet szimatol. Mihelyt 
kezébe veszi a nyílvesszőt, azonnal kilövi, eszé
be sem Jut, hogy Jó lenne tartalékban is hagyni 
egyet-egyet. A  NYILAS, mely feltartóztathatat
lan és állandóan reménnyel teli, az állatövben 
az IKREK-kel áll szemben, és ezért szoros kap
csolatban áll ezzel a szellemileg igen mozgé
kony és intelligens jellel. Miközben az IKREK 
inkább a saját gondolatvilágában él, a teste 
nyugtalan, m int egy marionett, cél nélkül mo
zog ide-oda, az érett NYILAS benyomásai ön
tudatosak és céltudatosak. Nála az értelem 
segít a mozgás kontrollálásában, és a testet az 
izom és a lélek egységében tartja, ami az em
beriséget okosan és félelem nélkül az új isme
retek felé vezeti.

Az idegrendszere éppen olyan érzékenyen 
reagál mindenre, mint az IKREK-é, miáltal az 
az óhaja, hogy mindenhol egyszerre jelen le
gyen, mutatja a szeretetét a szabad természet 
és a kötelesség iránt. De az IKREK-kel ellen
tétben praktikusan gondolkodó ember, aki az 
éles eszét arra használja, hogy reális terveit 
megvalósítsa. Sokszor impulzív, de ez azért

van, mert villámgyorsan felfogja a terve ered
ményét. Ő nem pazarolja el az idejét hasztalan 
megfontolásokra, azonnal a tárgyra tér és cse
lekszik. Néha hibázik, de akkor, ha késlelteti 
a dolgokat. A  gyors elhatározás az üzleti élet
ben sikereinek a titka.

A  NYILAS mindenben ami a munkával 
összefügg, helyesen dönt, de ami az érzelmeit 
a privát életben illeti, ott bizony nem állnak jó l 
a dolgok. Nagy problémája, hogy túl sok min
dennel foglalkozik egyszerre. Az a kívánsága, 
hogy változatosan éljen, arra ösztökéli őt, hogy 
minden érdekes ötletnek utánajáijon, s mivel 
mindig a tengely vonalán van, állandóan olyan 
dolgokat hall, melyek sokat ígérőek. Sokszor 
alábecsüli á rátörő problémákat, mert nem fél 
a meghiúsulástól. Megbízik saját magában^ és 
képességeiben. Sokszor elfecsérli magát, ke
vés a türelme ahhoz, hogy részletekkel foglal
kozzon, átadja ezeket a dolgokat másoknak. 
Terveit nagy vonalakban vázolja, csak az erdőt 
látja, nem pedig a fákat.

A  NYILAS emberek idealisták. Attól az igaz 
hittől vannak átitatva, hogy az emberiséget 
megjavítsák. De nemcsak beszélnek, cseleked
nek is. Sokszor foglalkoznak szociális reform
megoldásokkal, a kis ember oldalán állnak, 
annak ellenére, hogy a nagyokkal is kapcsola
tuk van. Ahhoz sokkal esetlenebbek, hogy ra
dikális gondolatokat képviseljenek, de azt tud
ják, hogy mit lehet megvalósítani és mit nem. 
Ók azok az állatövben, akiknek nagy vízióik 
vannak, de nem álmodozók. Fantáziájukat a 
közösség által kívánt célok érdekébe helyezik, 
remek rendezők, Jól értik komplikált ügyek 
legegyszerűbb elintézését úgy, hogy a többiek 
könnyen követhetik ötleteiket. Nem szeretnek 
veszekedni, inkább engednek, elképzeléseiket 
inkább másképpen viszik keresztül, addig, 
amíg számukra kedvező.

A  NYILAS optimista beállítottságú, min
den dolognak a pozitív oldalát nézi, és ember
társai kétségeit egyszerű és világos megnyilat
kozásaival oszlatja el. De nem bolond, aki a 
lehetetlent lehetségessé akarja tenni. Mindig 
arra gondol, amit másoknak ajánlhatna, bele 
tudja oltani másokba a lelkesedését, és ezáltal 
a saját oldalára vonja őket. Mivel bízik az 
emberekben, nagyszerűen érti, hogyan kell a 
felelősséget vállalni és az ő adottságait mások 
hasznára fordítani.

(Ollóztuk:
Hernádi Gyula: Jóslások könyvéből)
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JÉZUS— csodalatos nétf

Vízszintes: 1. A  beküldendő első része. 16. 
A beküldendő harmadik része. 17. Rénlum. 18. 
Leányát Jézus feltámasztotta a halálból. 19. Előa
dó röv. 20. Filmet leforgattat. 21. Ünnepel, éljenez. 
22. Talmi. 23. Bárium. 24. Francia szamár. 25. 
Mennyiségi egység. 26. Duplán: édesség. 27. 278 
m magas domb Vas megyében. 29. Lobog a tűz? 
30. Vércsátorna. 31. Vanádium, Jód, Túlium. 33. 
Vergilius eposzának hőse. 35. Albán pénz. 37. 
Kézjegy régiesen. 38. Dal angolul. 40. Radon. 41. 
Kecskebeszéd. 42. Svájci város. 43. Helyet foglaló. 
45. Angol Idő. 47. Fia felesége. 48. Déva egynemű 
betűi. 49. Égéssel tönkremegy, népiesen. 51. 19. 
századi szláv művelődési szervezet. 53. Cipész 
szerszáma. 54. ... victisl — Jaj a legyőzőiteknek! 
56. ... Taylor. 57. ... Zoltán (költőnk). 58. Magot 
elhinté. 60. Cselekvésre biztató. 63. Szerelem an
golul. 65. ...-untalan. 66. Korosabb asszony.

Függőleges: 2. Somogy megyei községből va
ló. 3. Tár. 4. Oktalanság, esztelenség. 5. Ezt köve
tően. 6. ... café. 7. Erei. 8. Fölfelé mozgatás. 9. ... 
Dolorosa (Fájdalmak útja). 10. Félszáz! 11. Vulkán 
kitörésekor kiömlött, megolvadt kőzet. 12. Oszt
rák, svéd, spanyol gépkocsik jele. 13. Filmcsillag. 
14. Cseh város új neve. 15. Numizmatika. 18. A  
beküldendő második része. 23. Talicskába egy

zsák cementet rakó. 28. Németország id. rövidíté
se. 30. Egyszerű gép. 32. Dies ... — Aharag napja. 
33. A férfi sorsa ... 34. Irányítsa, rendezze. 36. 
EEEE. 37. Fagylaltféle. 39. Bújd a könyveket! 41. 
Római 2000. 42. Román pénz. 44. A  szükségesnél 
több. 46. Határrag. 47. Neves fővárosi egyesület 
volt neve. 50. Osztrák város. 52. ... mars. 53. 
Mózes fivére. 55. Nem azé. 59. Japán tornász. 61. 
Az egyik szögfüggvény. 62. Silbak. 64. Elad egyne- 
ínűi.

Beküldési határidő: december 20.
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