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Az utolsó szó Jogán
válasz Borbély Jánosnak

Ama bizonyos „utolsó szó” 
még a halálraítéltnek Is meg
adatik, gondolom, Jár nekem 
is. Különösen azután, hogy 
polgártársam, Borbély János 
algyői részönkormányzati kép
viselő igen előkelő rangot ado
mányozott nekem: fővádlott
nak nevezett ki Algyő nagy 
romlásában. Hát, bevallom, 
ekkora karrierre soha nem 
számítottam, de mindig tud
tam, hogy az ember egy élet 
szorgos munkájával kiérdemli 
előbb-utóbb a méltó jutalmat. 
E dicsőítő szózatra, mely az Al
győi Hírmondó 1993. Januári 
száma 2.-3. oldalán Jelent meg, 
például 28 évet kellett vámom.

Tulajdonképpen meg kel
lene köszönnöm Neki, hogy 
szinte majdnem pontosan leír
ta az algyői faluház építésének 
hosszúra nyúlt történetét — 
másodszor, hiszen dr. Piri Jó
zsef ezt már megtette a múlt 
évben a Reggeli Délvilág ha
sábjain. Meg kellene köszön
nöm, hiszen jó, ha minél töb
ben ismerik meg, mit kellett 
küzdeni az új intézményért, 
„élvezve” közben a romos, le
pusztult, vizes, aládúcolt régi 
művelődési ház örömeit.

Amit tehát az építkezés 
történetéről írt, azt nem kívá
nom kommentálni: lényegében 
így volt, az új épület nemsoká
ra kész: fölösleges túltárgyalni.

Hanem amiket nekem 
címzett, mint fővádlottnak, 
nos, azokat nem hagyhatom 
szó nélkül.

Nem tudom például, mi 
köze van az én — Ön által idé
zőjelbe tett (lelke rajta!) — „ál
dásos” tevékenységemnek a 
városrész széteséséhez, sőt, la
kói egymástól és a valóságtól 
való eltávolodásához. Én 
ugyanis éppen azért tettem a 
dolgom sokszor három helyett 
is, hogy összetartsam a falu 
lakosságát klubjaimban, szak
köreimben, a Népi Együttes
ben stb. Avagy: éppen ez volt a 
hiba? Ez bizony, mert ehelyett
— mint főügyész, Borbély Já
nos írja— „kívülállóként szem
lélődtem”. Ezt ugyan még ak
kor sem tehettem volna meg, 
ha így akarom; dehát nem gon
dolja talán, hogy az életveszé
lyesnek nyilvánított régi „kul- 
túrház” volt vágyaim neto
vábbja?

Az új faluház valóban re
mek épület lesz; a megye egyik

A tartalomból

- Az utolsó szó jogán

- Tudni ilttk 

-215 óvodás

- Beszélgetés

az algyői plébánossal

- Orvosi tanácsok

- Ártáblázat

- A  vízisportról

- A Művelődési Ház 

programja

* Jelmezek farsangra

- A gyógynövényekről

- Négykeréken

* Közérdekű információ

- Horoszkóp

- Keresztrejtvény

FEBRUÁR



1 Algyői Hírmondó

legkorszerűbb intézménye (bár a korábban föl
sorolt hiányosságokra vonatkozó véleményemet
— mely szóról szóra azonos szegedi kollégáim 
véleményével — fönntartom), ráadásul látnoki 
képességei vannak (nem csekélység!): aki Ide 
bemegy, azonnal látja: „hogy ebbe az épületbe 
más szemléletű vezető kell, alü nemcsak a népi- 
táncot és az Idősek egy részét fogja össze, hanem 
a többit is". Én közel harminc éven keresztül 
Algyő valamennyi korosztályával igyekeztem 
foglalkozni, s hogy eddig nem sikerült Borbély 
János zseniális ötleteit: „videoklub, kábeltévé
stúdió, kisszínházi bemutatók vendégszereplők
kel stb.” megvalósítani, azt csak egy jelentékte
len apróság akadályozta meg, azaz nem egy, 
hanem három: PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ. Videoklub? 
Évekig nem Jutott még egy egyszerű televízióra 
sem... (ez persze, régen volt: most már van 
színes tévénk, néha videomagnónk is).

Derűsen olvastam viszont Borbély úr mes
teri vádbeszédének befejező részét, amely úgy 
kezdődik: „Én például sűrűn látom az összes 
környező művelődési ház programját meghir
detve, de az algyőiét soha”. Kíváncsi vagyok, hol, 
melyik lapban nézi ily kitartóan a kulturális 
híreket? A  Szegedi Műsorban, a Délmagyaror- 
szágban, a Reggeli Délvilágban, a kék Délvilág
ban valószínűleg nem keresi programjainkat, 
mert ugyanis ezekben találhatók meg, meglehe
tős gyakorisággal, sokszor heti két-három alka
lommal is. (Az említett sajtótermékeket szere
tettel ajánlom figyelmébe.)

A  cikk befejezésével a legtökéletesebben 
egyetértek: én is bízom abban, hogy „a kész 
létesítmény sok művelődési szakember tetszését 
és vállalkozói kedvét fogja megmozgatni, s a 
városrész csak jól jár egy igazságos megméret
tetés utáni győztes igazgatóval”. Kételyeim 
ugyan vannak a „sok szakembert” illetően (az 
utóbbi időben egy-két kolléga jelentkezett csak 
a szegedi álláshelyekre), de mindez engem már 
kevéssé érint, s pont ezért volt fölösleges és 
ízléstelen Borbély Úr vádirata: algyői munkás
ságom a végéhez közeledik, néhány hónap múl
va nyugdíjba megyek. S bár elkeserítő volt, hogy 
28 év megfeszített munkája után ilyen támadás 
ért, bár jobb lett volna, ha szebben búcsúzunk 
egymástól „Gyevi”-vel, megsodrom a bajuszom, 
s csak annyit kurjantok: „Csakazértis gyöngy
élet az élet!”.

Eke József

Tudni illik
Egy férfi és egy nő
Ha együtt sétálnak, együtt mennek étterembe, 

együtt utaznak, függetlenül attól, hogy házastársi 
vagy rokoni vagy akár hivatali kapcsolat fűzi őket 
össze, a nemzetközi szabályok a következőek:

A hölgyet a férfi a jobbján vezeti. Ezt a 
szokást szintén a lovagkorra vezetik vissza, amikor 
aféifiak a baljukon viselték a kardot s ez igencsak 
zavarhatta volna az ott haladó hölgyet A kardvise- 
lésre nem árt, ha a hölgyek ma is gondolnák, csak 
éppen ellenkezőleg. Egyetlen féifitől se vájják el 
hogy örüljön ha kézitáskájukat, esernyőjüket vagy 
bármi mást a baljukon hordanak, s az állandóan 
partnerükhöz ütődik.

Van még egy nagyonfontos szabály a sétálás- 
sal kapcsolatban: aféifl keskeny Járdán az úttest 
felőli oldalon megy, így óvja meg a hölgyet az 
esetleges balesetektől.

Ha egy férfi két hölggyel halad, a hölgyek 
lényegében tetszőlegesen kerülhetnek a férfi egyik, 
Illetve másik oldaléira. Azonban vannak kivételek: 
A fé lj a feleségét mindig a jobbján vezeti, édesany
ját, vagy más rokonát ismerőst mindig a balján.

Kétféifi esetén természetesen a nő halad kö
zépen (itt is érvényes), férjének a jobbján. Kétféifi 
és két nő esetén már nem érdemes a formációból 
problémát csinálni Valószínűleg nem is férnek el 
négyen egymás mellett a járdán. Legésszerűbb 
ilyenkor az aktuális beszélgetés szerint tetszőleges 
párokra szakadni

Szigorúan protokolláris, elsősorban dplomá- 
ciai alkalmak más megjelenési rendet követelhet
nék meg, mint például a vendéglátó államfő jobbjá
ra kerül a vendég államfő és a két feleség a két 
szélén áll, mind a kettő félje oldalán.

Utcán karöltve haladni, vagy társaságban kar
öltve álldogálni, a férfi és a nő bizalmas kapcsola
tánakjele. Kivételt képez természetesen az, amikor 

csúszós úton, vagy a lépcsőn 
való haladásban segít valaki 
Azon esetekről nem is beszél
ve amikor idős, beteg embert 
kísér.

(Folytatása következik.)

összeállította: 
Balázs Ágnes
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Ián nincs pozitív csengése a dogma szónak, mert 
dogmatikusnak lenni azt Jelenti, hogy valaki kép
telen a változtatásra, csak a hagyományokhoz 
ragaszkodik. A  katolikus egyházban nem ezt je 
lenti a dogma és a dogmatika. Konkrét kérdése
ket tárgyal, hogy az egyház életében felmerülő 
egy-egy új kifejezés, fogalom pontosan azt jelen- 
tl-e, amit az egyház eddig Is hitt, amit magáénak 
érez, amit Jézus tanított. Ez a tudomány ezt 
ellenőrzi.

Ha sok kérdés gyűlt össze, mondjuk Jézus 
istenségére vonatkozólag, akkor az egyház megfe
lelő testülete, a tanítóhivatal, melynek feladata a 
tanítás tisztaságának megőrzése, hogy eloszlassa 
a homályt, a félreértéseket, megfogalmazza azt a 
választ, amely a jelenlegi álláspontot tükrözi a 
kérdésekkel kapcsolatban. A  dogmák és a dogma
tikus nyilatkozatok tehát nem az adott téma teljes 
mélységét vizsgálják, úgyhogy ott már tovább soha 
nem lehet lépni, hanem egy adott korban, egy adott 
kérdésre válaszolnak. Az egyház a kétezer éves 
fennállás óta minden korban megfogalmazta az 
adott kor embere számára az üzenetet, ez a folya
mat, míg világ a világ, tartani fog.

Az algyői lelkipásztori szolgálat mellett to
vábbra is szeretnék tanítani. Itt pedig számítok az 
Itteni emberek munkájára, amit én úgy neveznék, 
hogy alulról Jövő kezdeményezés; ezt támogatni 
szeretném. Az egyház nem csak én vagyok — csu
pán egy tagja vagyok a helyi egyháznak, csak 
együtt tudunk előrelépni.

Mi a véleménye azokról, akik nem járnak 
templomba, és azokról akik egyáltalán nem 
hisznek istenben?

A kérdés az, ebben az esetben, hogy hogyan 
találkozott a templomba nem járó és a nem hívő a 
kereszténységgel. Mert ha egy embernek nem kínál
ják föl hitelesen Jézus tanítását, nem érez benső 
indítást ennek elfogadására, és ezért nem is fogadja 
el, akkor azon nem is lehet csodálkozni, hogy nem 
jár templomba, hogy nem hívőnek mondja magát. 
Abban az esetben, ha hitelesen fölkínálják Jézus 
szavalnak gazdagságát, útt az evangélium örömhírét, 
s lelkllsmeretében úgy érzi, igent kellene mondania, 
s ez az ember mégis nemet mond; csak ekkor lehet 
azt mondani, hogy ő maga felelős azért, hogy nem 
jár templomba, hogy nem hisz, vagy ezt nem vallja 
meg. Egyébként nem tartom azért felelősnek azokat, 
akik nem járnak templomba csak azért, mert nem 
járnak. Az is biztos, hogy Jézus mindenkihez jött. 
Minden ember, akár hisz, akár nem hisz, isten 
képére, hasonlatosságára van teremtve. Én az egy
házhoz olyan módon nem tartozókat Is így nézem.

A huszadik század egyik nagy teológusa, Kari 
Rahner, azt mondta, hogy a világ sivatagában az 
egyházi közösségek lesznek az oázisok, ahol az 
ember felüdülhet, szerinte még nagy tömegek fog
nak megválni az egyháztól, de ez a folyamat az 
egyház tisztulását Jelenti majd, és ez a tisztulás fog 
lehetőséget adni arra, hogy sokan újra fölfedezzék 
ennek eredetiségét, és vonzását.

B. A .

Villanymotorok tekercselése —  A lqyő, BartóI< B. u. 20. sz. aIatt.

ÉpÍTŐANyAq'kEREskEdésÜNkbEN (A lqyő , TÉqlÁs u. 12? .)

— cement
— homok
— sóder
— oltott mész
— tégla, kőpor stb.
— egyéb építőanyag

MEqRENdElÉSRE ÍS kApliATÓ. ---TEhERfuVAROZAS (VIEqREINclEllHETO.

UqyANirr —  liszt
— cukor
— rizs

kEdvEZŐ ÁRON (iNJAqykER. á r )  b ESZE REZGETŐ.
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A gyomorrontás kezelése:
A panaszok többnyire pár nap alatt maguktól 

Is megszűnnek, ha az alábbi tanácsokat betartják:
— Ágynyugalom és koplalás (esetleg rántott 

leves vagy kétszersült fogyasztása).
— Az alkohol, a cigaretta és a szénsavas Italok 

kerülése.
Ha valaki a természetgyógyászat híve, lgyék 

nyugtató gyomorteát.
— Borsmentaleuél egy evőkanálnyit öntsünk 

fel egy csésze forró vízzel, 5— 10 percig hagyjuk 
állni, majd szüljük le.

— Kamlllavtrág: egy púpozott evőkanálnyit 
öntsünk fel egy csésze forrásban lévő vízzel, 10 
percig lefedve hagyjuk állni, majd szüljük le.

— Cickafarkfű: két teáskanálnyit készítünk a 
kamillateához hasonlóan. Ezeket a teákat naponta 
3-4 alkalommal, az étkezések közti Időben frissen 
készítve, melegen fogyasszuk.

Ha a panaszok a fent említett tanácsokra sem 
szűnnének meg, akkor keressék fel háziorvosukat, 
aki a panaszok alapján gyógyszerrel Is elláthatja 
önöket.

dr. Tóth Mária
háziorvos

Tájékoztatásul közöljük 
néhány áruféleség beszerzési árát

Üzlet Sophianae
Kolinosz

kis
dobozos

Ráma
Mokka 
cukor 

hókristály 
1/2 kg

100-as
papír-

zsebkendő
Liszt,
sima

Párizsi, 
sertés 
l kg

Mini ABC 54,— — 33,40 42,— 65 — 36,40 210,—

Pagoda 54 — 35,— 34 — 40,— 62,— 34,— 209,—

Napfény 58,— 35,— 35,— 45,— 65,— 35,40 210,—

Napsugár 54,— 33,50 33 — 45 — 65,— 35,40 210,—

Olajos ABC 58,— 32,— 34,— 45,— 64,— 36,— 205,—

403-as 59 — 40,— — — 64,— 36,— 207,—

Zöldért 59,— 40 — 37,— 45,— 65 — 39,— 230,—

A disznóvágások szezonjának kellős közepén 
vagyunk. Orvosi vonatkozásban szükségesnek tar
tom, hogy néhány szót ejtsek a disznótorosok által 
gyakran kiváltott „gyomorrontásról”. Alapvetően 
két nagy csoportra osztanám fel:

Fertőzéses eredetű
Kórokozó kerülhet az ételbe, ha nem kellő 

körültekintéssel, a higiénés szabályok be nem tar
tásával készítjük ételeinket. Disznótor kapcsán 
felhívom a figyelmet az úgynevezett gyorsan romló 
készítményekre, mint a disznósajt (füstöletlen) és 
a hurka. Érdemes betartani az „öregek” Jól bevált 
tapasztalatait — a nagy tömegű húst hagyni kell 
kihűlni, szétterítve. A belsőségeket, velőt érdemes 
mihamarabb felhasználni.

Nem fertőzéses eredetű.
Ha kórokozó nem is került a táplálékba, a 

mohó étkezés, a diétás szabályok áthágása, a disz
nótoron előforduló nagyobb volumenű alkoholfo
gyasztás is kiválthatja a panaszokat.

A gyomorrontás tünetei:
Hirtelen fellépő erős gyomorfájdalom, amit ál

talános gyengeség, fejfájás, teltségérzés, émelygés, 
hányinger, hányás, esetleg szájbűz, lepedékes 
nyelv, esetenként láz kísér.

PITIS'DTT Ad



Algyői Hírmondó 3

215 óvodás
A Hírmondó hasábjain jóformán minden kor

osztály helyzetéről írtunk már, csak a legkisebbek, 
az óvodások maradtak ki. Mivel a legilletékeseb- 
bektől szerettem volna megtudni, ml a helyzet, így 
segítséget kértem Karsai Lászlónétól, aki 1982 óta 
dolgozik az óvodában—j elenleg mint vezető óvónő.

— Szeretném tudni, melyek az óvodai felvétel 
követelményei?

— A felvételi rendünket miniszteri rendelet 
szabályozza. Az első lépés, hogy a szülő Jelentkez
zen az óvodában gyermeke beíratásával kapcsola
tosan. Minden év májusában kerül sor a beíratás- 
ra, amelyről a szülőket időben tájékoztatjuk. A 
legfontosabb követelmény, hogy a gyermek az 
adott év augusztus 31-élg betöltse a 3. életévét és 
szobatiszta legyen. Amennyiben a férőhelyek szá
ma lehetővé teszi, úgy azok a gyermekek Is felvételt 
nyerhetnek, akik az adott év december 31 -élg töltik 
be a 3. életévet.

— Milyen lehetőség van az évközi felvételre? 
Hiszen a mai gazdasági helyzetben egyetlen szülő 
sem tudja, hogy mikor tud elhelyezkedni, ha eset
leg eddig munkanélküli volt, vagy GYES-ről nem 
vette vissza a régi munkahelye.

— Évközi felvételre is van lehetőség, ha az 
előbb felsorolt követelményeknek megfelel a gyer
mek és a férőhelyek száma azt lehetővé teszi. 
Ebben az esetben elengedhetetlen feltétel a mun
kaviszony megkezdésének Igazolása.

— Mekkora a jelenlegi létszám?
— A 7 csoportra megállapított férőhely 185 fő. 

A csoportonkénti reális létszám 26 gyermek lenne, 
ezzel ellentétben a felvett létszám 215 fő, így cso
portonként átlagosan 30-35 fő. Sajnos ez a magas 
létszám a tartalmi, módszertani munka rovására 
megy. Természetesen nemcsak az a célunk, hogy 
gyermekmegőrzővé váljon az Intézmény, hanem 
hogy a nevelő a munkájukkal a gyermekek egyéni 
képességeit továbbfejlesszék. Az óvónői létszám 15 
fő, ebből két állás betöltetlen, kisegítő alkalmazot
tak száma 10 fő.

— Hogyan fér el ennyi gyermek, hiszen elég 
kicsik a csoportszobák?

— Elég szűkös hely áll rendelkezésünkre, 
nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek 
egyaránt. Nem tudunk számukra helyiséget bizto
sítani ahol átöltözhetnének, ahol felkészülhetné
nek a következő napi foglalkozásokra. Nincsen 
olyan helyiség sem, ahol megoldható lenne a beteg 
gyermek elkülönítése. 1993. évre csoportfejlesztési 
igényünket jeleztük a Közoktatási Iroda felé a fé
rőhely növelése érdekében, amelyre a költségvetési 
keret felosztása után kaphatunk választ.

— Milyen az ellátás?
— A napközis gyerekek ellátását a Juhász 

Gyula Központi Konyha biztosítja.
— Ez pontosan mit Jelent?
— A rendelt adagszám alapj án a félkész nyers

anyagot szállítják az óvodai konyhára, ahol a főzés 
befejezésére kerül sor. Két nappal előre kell leadni 
a kért adagszámot, hogy biztosítani tudják a 
nyersanyagot.

— Ez így bevált, Jó megoldásnak tűnik?
— Nem. A szülők részéről szinte minden szülői 

értekezleten felmerülnek az étrenddel kapcsolatos 
minőségi és mennyiségi kifogások. A felgyülemlett 
panaszok miatt a helyi igényeket figyelembe véve 
több szempont Is Indokolná a konyha önálló mű
ködését. A szülők által befizetett étkezési térítési 
díj igen magas (jelenleg napi 40,— Ft), így Joggal 
kifogásolják a 2 nappal előre történő rendelést, 
mivel betegség vagy más előre nem látható ese
mény miatt nem Jön a gyermek óvodába, a befize
tett étkezést lemondani nem áll módjában és a 
befizetett összeget sem kérheti vissza. De az időben 
történő lemondás összegét a következő hónapban 
beszámítjuk.

— A konyha működtetéséhez varmak-e gazda
ságosabb elképzelései?

— Igen. Elsősorban 50%-kal csökkenthető len
ne az ebédrendelési Idő a szülők részéről. A  kister
melőktől való felvásárlással olcsóbban jutnánk 
nyersanyagokhoz, hasznosíthatnánk az iskolai gya
korlókertben termelt zöldségeket, gyümölcsöket. A 
helyi előkészítés egyben minőségi javulást isjelente
ne, megszüntetné a tömegétkeztetést, az előre le
gyártott (pl. előre bepanírozott húsok) ételeket és a 
sűrűn előforduló egytál ételeket.

— Mivel nincs Algyőn a szociális étkeztetésre 
lehetőség, esetleg ezt is megoldanák?

—Szeretnénk megoldani, hiszen lsmeijük a 
lakóterületen felmerülő ez irányú igényt. Jelenleg 
az óvodai konyha engedélyezett kapacitása 400 
adag, de a meglévő adottságaink 600 adagra Is 
alkalmasak lennének. A központi konyháról való 
leválás gazdaságosabb és rugalmasabb működést 
tenne lehetővé s így lehetőség nyílna a szociális 
étkeztetés megvalósítására is.

— Milyen a jelenlegi gazdasági helyzete az 
intézménynek?

— Szűkös anyagi lehetőségeink vannak. A 
központi költségvetésből származó összeg nagy 
részét az energiára fordítjuk, kisebb rész jut a 
fogyóeszköz-vásárlásra és egyéb kiadásokra.

(Folytatás a következő oldalon.)

FEBRUÁR
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— Létezik-e olyan, hogy iskolai szünet alatt 
bezár az óvoda?

— Nem. Kizárólag minden év augusztusában 
3 hétre tart zárva az óvoda a Közoktatási Iroda 
hozzájárulásával, mivel ezen Időszak alatt végez
tetjük a karbantartási és takarítási munkálatokat. 
Erről is időben tájékoztatjuk a szülőket, hogy gyer
mekük elhelyezéséről időben tudjanak gondos
kodni. Amennyiben a szülők nem tudják megolda
ni a gyermek gondozását, úgy intézményesen 
ügyeletes óvodát.jelölünk ki számukra. Iskolai szü 
netek alatt (téli, tavaszi) gyermeklétszámtól függet
lenül ügyeletet tartunk. Itt meg kell Jegyezni, hogy 
10 főnél kevesebb gyermek esetén a központi 
konyha nem biztosítja az étkezési ellátást.

— Kapnak e valahonnan anyagi támogatást?
— Anyagi támogatást kaptunk a településré

szi önkormányzattól a régi épületünk szigetelé
séhez, a MÓL RT.-től, ÁFÉSZ-tőljátékvásárlásra, 
a Háziipari Szövetkezettől mesepámákat, mó
zeskosarakat és egyéb hulladék anyagokat. Jó a 
kapcsolatunk a szülőkkel, ahonnan szintén sok 
segítséget kapunk. Többen segítenek barkács- 
termékekkel, egyéb, otthon feleslegessé vált dol
gokkal, de főleg szakipari munkákkal. Nem mu
laszthatom el, hogy a támogatásokért, itt. is kife
jezzem köszönetünket, amely támogatásokkal 
gazdagodott intézményünk.

Balázs Ágnes

„Hiszen az egyház nem csak én vagyok
beszélgetés az algyői plébánossal
Balogh József no

vember 29. óta plébá
niai kormányzó Al- 
győn. Szeretné megis
merni az algyőieket.

ön hol született?
Születési helyem: 

Szeged. Fiatalkoromban 
nem voltam ministráns, 
egyáltalán nem gondol

tam arra, hogy a papsággal kell foglalkoznom: a 
zene volt az, ami nagyon megragadott. Édesapám 
színházi zenész volt, és én magam is zenéltem; 
klarinétoztam, Jártam a konzervatóriumba és egy 
évig a főiskolára. Tizennyolc éves voltam, amikor 
nagyon nagy hatással volt rám egy ifjúsági hittan
csoport élete, pontosabban az, ahogyan ők beszél
tek Jézussal és Jézusról. Azt láttam rajtuk, hogy 
valami olyan többlettel rendelkeznek, ami nekem 
nincs. Ez az esemény ösztönzött arra, hogy az 
újszövetségi szentírást elkezdjem olvasni. Az első 
főiskolán eltöltött évem után fölmerült bennem az 
a gondolat, hogy az embereknek talán nagyobb 
szükségük van az újszövetségre, Jézusra, mint 
arra, hogy végighallgassanak egy zeneművet, ek
korjelentkeztem a szemináriumba; a döntés nem 
tetszett sem a zeneművészeti főiskolának, sem a 
szülői háznak. Egerbe kerültem, ott tanultam két 
évet, majd a budapesti Hittudományi Akadémián 
folytattam a tanulást, 1979-ben szenteltek pappá, 
Vácon. Lelkipásztori szolgálatom alatt figyeltem föl 
arra, hogy Jézus szavainak megértése és megélése 
megfiatalítja, élettel tölti meg a fiatal és az idős 
embereket is. Ez volt a második fölfedezésem: lát

tam, Jézus szavai nemcsak irányt mutatnak, erőt 
adnak, hanem segítenek élni is, életté váltásuk ad 
jegyfajta célt, boldogságot az embernek.

Később az a feladat is érdekelt, hogyan lehet 
a mai ember számára hitelesen elmondani Jézus 
tanítását, szavait. Mert például az újszövetséget én 
magam is azért kezdtem el akkor olvasni, mert egy 
teljesen új kiadás volt forgalomban, korábban 
nagymamám már mutatta az újszövetséget egy 
régi kiadásban, de engem akkor nem érdekeltek a 
régi dolgok. Az egyház tagjai most arra töreksze
nek, hogy a mai ember nyelvén fogalmazzák meg 
a Biblia üzenetét.

1985-ben teológiai doktorátust szereztem, a 
Szentlélek és az Egyház kapcsolatának témáját 
vizsgálgattam, majd egy évre kikerültem Rómába, 
a Gergely Egyetemre, ahol a Lelkességi Intézetben 
tanultam egy tanévet.

Mióta tanít a Hittudományi Főiskolán?
1988 óta. Az első években fundamentális teo

lógiát is.
Ez mit jelent?
Ez egy olyan tudomány, ami azzal foglalkozik, 

hogy a vallás, a vallásosság mennyire kapcsolódik 
az emberhez, felszínes dolog, vagy valamiképpen 
emberségünkkel együttjár. Azzal is foglalkozik, 
hogy Jézus Krisztus élt-e valóban, mit tudhatunk 
meg róla, ha nem az újszövetségi szentírást, ha
nem a történeti forrásokat vizsgáljuk. Azt szintén 
vizsgálja e tudomány, hogy a mai egyház mennyire 
jézusi, tehát mennyiben felel meg azoknak a köve
telményeknek, melyeket Jézus előírt.

A másik tantárgy, amelyet a _______
mai napig tanítok: a dogmatika.
Persze ma a köztudatban egyálta-®^-^
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,Fűben, fában az orvosság!"

A gyógynövények egészségünk szolgálatában
Mottó: „Isten nem engedett egy betegséget 

sem létrejönni anélkül, hogy annak gyógyszerét a 
természetben meg nem teremtette volna.”

(Pracelsus)

Az időjárás téliesre fordultával sok háznál a 
hajnali órákban várhatóan malacvisítás hallat
szik. Beköszöntött az úgynevezett disznóvágások 
ideje, s egyben a hurka, a kolbász, a pörkölt és 
a disznósajt fogyasztása is. Ilyentájt kissé többet 
étkezünk az említett nehezebben emészthető, 
igencsak zsíros ételekből. Szervezetünk kevésbé 
tudja feldolgozni a fűszeres és egyben zsíros 
étkeket. Könnyen felléphetnek epebántalmak, 
emésztési zavarok. Szerencsére a természet pa
tikájában ezekre a bajokra is találhatunk némi 
vigaszt gyógyfüvek alakjában. Az említett gyo
mor- és béltünetes bántalmakra néhány gyógy- 
tea-keveréket ajánlok.

Emésztési zavarok, emésztési gyengeség ellen
1. keverék
Angelikagyökér 3 gramm
Ánizsmag 3 gramm
Apróbojtoijánfü 5 gramm
Borsosmentalevél 3 gramm
Benedekfű 5 gramm
Citromfű 5 gramm
Csalánlevél 5 gramm

2. keverék
Édesköménymag 5 gramm
Kapormag 4 gramm
Kálmosgyökér 5 gramm
Majoranna 2 gramm
Támicsgyökér 5 gramm
Ürömfű 5 gramm
Vidraeleckelevél 4 gramm

3. keverék
Tarackgyőkér 15 gramm
Kálmosgyökér 15 gramm
Citromfű 15 gramm
Vidraeleckelevél 15 gramm
Borsosmentalevél 15 gramm
Kamillavirág 15 gramm
Ezeijófű 15 gramm

Hajdú Mihály

Közérdekű információ

Óvodai hírek

1993. február 3-án 17 órakor a nagycsoporto
sok beiskolázásával kapcsolatos szülffi értekezle
tet tartunk, amelyre a tanítónők is meghívást 
kaptak.

1993. február 26-án délelőtt óvodai farsang. 
Napközis térítési díj befizetése: 1993. feb

ruár 4-én (csütörtök) 7—17 óráig.

Iskolai hírek

1993. február 5-én félévi értesítő kiosztása. 
1993. február 13—20-ig síszünet. (Ezen idő

szak alatt a napközi, igény szerint biztosított.)
1993. február 26-án (péntek) délután Iskolai 

farsangi bál.
Napközis térítési díj befizetése: 1993. feb

ruár 3-án: de. a Fehér iskolában, du. a Kosárfonó 
utcai iskolában.

FELHÍVÁS!

AktfV — csak segíteni akaró — 
Atgyő iránt érző emberek összehozá
sán fáradozunk.

Tudjuk, hogy Ön is ilyení Ezért az 
Algyői Fiókkönyvtárban minden szer
dán 17 órakor számítunk megjelené
sére.

Algyő Városrész Fejlődéséért 
Alapítvány

FEBRUÁR



11 Algyői Hírmondó

A Nap állása 
a Vízöntő jegyében 
(jan. 21-től febr. 29-ig)

Ez a típus magasabb fokon áll, 
mint az emberiség általános fejlő
dési foka, és benne van a legtöbb 

lehetőség a kiteljesedett ember megtestesítésére. 
Kimondottan szociális érzékű és szeret minden hu
mánus intézményt. Hívő, türelmes ember, akiben 
bízni lehet. De valami különös van a lényükben. 
Nem csupán az új, a rendkívüli, a haladás, az 
eredetiség vonzza őket —  ami sokszor excentriku
sán hat — , hanem rendkívül emberszeretők is és 
velük született emberismeretükkel, amely már sok
szor látnoki, más emberek terveit, szándékait sok
szor előre megérzik, és ezért sokszor megfoghatat- 
lanok a mai józan tárgyilagosságért lelkesedő és 
sokszor brutális eszközök felé hajló emberek sze
mében. Ezért ezt a típust sokszor meg sem értik. 
Különös, szeszélyes és fantasztikus lénynek képze
lik, pedig a valóságban világos és tiszta értelemmel 
rendelkezik, aki gondolatait nagy koncentrációval 
igen reális dolgokra irányítja.

Majdnem mindig van a szívükben egy soha meg 
nem szűnő csendes fájdalom valamely el nem ért cél 
miatt, legyen az reménytelen szerelem, vagy el nem 
ért szellemi vagy hivatásbeli ideál, vagy gyermekek 
miatti gond. Különösen a nők szenvednek házassági 
vagy szerelmi gondok miatt.

Bár többnyire szilárd és kitartó vonásokat lá
tunk, el nem titkolható romantika, idealizmus, ra
jongás és depresszió váltakoznak bennük. Ezek az 
emberek nem szívesen engedik magukat életmód
jukban korlátozni, éspedig nem csupán független 
gondolkodásuk tekintetében. Kifelé nagystílű fellé
pést mutatnak, szeretik szegényebb barátaikat és 
más közeli hozzátartozóikat támogatni, még akkor 
is, ha már régen nincsenek abban a helyzetben, 
hogy ezt megengedhetnék maguknak. Lényük sok
szor kiszámíthatatlan dolgokban nyilvánul meg. 
Szeretik a társaságot és a barátokat, és minden 
körben könnyen mozognak. Szimpatikus lényük 
miatt kedveltek is, mégis hajlamosak az elkülönü
lésre és a csendes megfigyelésre. Nagy szabadság 
utáni vágy lakik bennük, de éppen úgy készek 
magukat alávetni a nekik szimpatikus embereknek 
vagy azoknak, akiknek hasonló érdekeik vannak. 
Szerelmükhöz hívek a sírig.

Egészség tekintetében vérkeringési zavarok, lég
zési nehézségek fordulhatnak elő. Ezek az emberek 
inkább szellemi, mint fizikai életerővel rendelkeznek. 
Sok mozgás a szabad levegőn: ez a legjobb orvossá
guk.

A Vízöntő szerencsenapja a szombat, szerencse- 
köve az akvamarin, szerencseszíne az indigó.

A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBŐL
Vízszintes: 1. Az idézet első része. 18. Autóknál a motor 

begyújtásához való elektromotor. 19. Börtön része lehet. 20. 
Telten, tisztán szól, tájszóval. 21. Magyar Tudományos Akadé
mia. 22. Zenés misék bevezető része (Introltus). 25. Holland 
sajtféle. 27. Az idézet második része. 30. Görög légitársaság. 
31. Földgázban előforduló színtelen, szagtalan gáz. 32. ... Mik
lós — Mikszáth-hős. 33. Ike keverve. 34. Szepesi helység. 36. 
Ragadozó madár névelővel. 38. Jelfogó. 40. Rovó, egyneműi. 41. 
Képes Sport. 42. Hét törpe egyike, fordítva. 44. Japán kazetta
márka. 46. Gabonanövény. 47. Az Idézet harmadik része. 52. 
Szem. névmás. 52. Gally. 53. Nápoly elejei 54. Kettős betű. 55. 
Római 51. 56. ... áll — vigyáz rá. 57. Sakkfigura névelővel 
(ékezet nélkül). 60. Vonatkozó névmás. 62. Szónok. 65. Csép- 
léskor keletkező törmelék. 67. Szoprán szerep a Turandotban. 
GS. A temek kis kltcijcdésű lésze, de muiidat végéi e la lehetjük. 
70. Szem elé tetet. 72. Iráni lovas nép volt. 73. Az idézet 
befejezff része. 74. Veszprém megyei község.

Függőleges: 1. Belül nem üres. 2. Nem érdekelte. 3. 
Beszédhang a filmben. 4. Páratlanul Jenői 5. Eleje nélküli 
rádió. 6. írásra használt folyadék. 7. Férfinév, de van ilyen 
motor is. 8. ... -hadjárat — a szavazók megnyerése. 9. A zsidó 
„Baijézus" görög neve (Elimás). 10. Spanyol falu, József Attila 
Egy spanyol földmíves sírversében. 11. Ugrólábú, növényevő 
rovar. 12. Tisztelt cím. 13. Talán. 14. Vagyis. 15. Alacsony, 
izmos testalkatú. 16. Az általános fogalmak. 17. Rugó egyne- 
müi. 23. Kanada fővárosa. 24. Rin...-Tin kutyasztár. 26. ... 
Eireann — az ír Köztársaság országgyűlése. 28, Kockázatos 
vállalkozás. 29. Ekrazit részel 34. Részeges. 35. Repülőjegyet 
érvényesítő. 36. Kipling farkasa. 37. Kitromfol. 39. Figyelmes. 
41. Karfás fekvő és ülőbútor. 43. ... to date — divatos, mai, új. 
44. Libanoni város. 45. Kína egyneműi. 48. ...-díj, közlekedési 
eszközön való szállításért kell fizetni. 49. Európai nép. 50 Sertés 
gerinc melletti húsa. 51. Órahang egyik fele. 58. Táplálék 
régiesen, de fordítva. 59. Alumínium, Lutácium. 61. Osztrák 
folyó. 63. Kisebb csapategység. 64. Északi férfinév. 66. Ilyen 
nyelvjárásban beszélünk Algyőn. 69. Kettős betű. 71. Hélium.

Az előző szám megfejtése: .Ezer év gőgje, tespedése nem 
sújthat már e népre. Bátran kiáltunk fel az égre: Leszünk a 
holnap szabad emberei”

A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Baranyi 
Sándorné Algyő, Egészségház u. 21.

Beküldési határidő: február 20.
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