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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Két karodban

Két karodban ringatózom 
csöndesen.
Két karomban ringatózol 
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok, 
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te, 
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te, 
ha félek.
Két karommal étölellek 
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd 
a halál nagy 
csöndje sem.
Két karodban a halálon, 
mint egy álmon 
átesem.

Radnóti Miklós
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1 Algyői

A településrészi önkormányzat hírei
1993. február 24-én tartott településrészi ülé

sén az önkormányzat a következő napirendeket 
tárgyalta:

— Algyői városrész közbiztonsága.
— 1993. évi költségvetés.
— A város hosszútávú fejlesztési terve.
1. Az első napirendi pont meghívott vendégei 

voltak a településünk közbiztonságát őrző rend
őrök: Kőszó Péter rendőr törzsőrmester, Pandek 
Ferenc rendőr.

A bemutatkozó beszélgetésükön megtudtuk 
azokat a legfontosabb feladataikat, problémáikat, 
amivel e rövid szolgálati idejük alatt találkoztak. 
Algyőn nincs önálló rendőrőrs. Szolgálatot a 3. szá
mú kerületi szervezet lát el. Személyi feltételei és 
technikai ellátottsága nem igazán felelnek meg a 
feladataik maradéktalan megoldására. Elsősorban a 
Járműgondokról esett szó, kevés autó áll a területen 
dolgozók rendelkezésére, mellyel el kell látni Algyő, 
Baktó, Petőfi-telep, Tápé körzetét. Ezeknek a gon
doknak a megoldására a testület különféle lehetősé
geket lát, bevonva a településünkön működő na
gyobb üzemeket, vállalatokat is.

A beszélgetés során mindkét részről felmerültek 
a Nautilus discoval Járó üzemeltetési gondok. A leg
több kihágást a hétvégi randalírozás és az ivászattal 
magyarázható problémák okozzák. Felmerült a pol
gárőrség megszervezésének lehetősége, ezzel kap
csolatban kéri a rendőrség a testület és a lakosság 
segítség. A testület állást foglalt abban, hogy felveszi 
a kapcsolatot a megyei szervezet titkárával és némi 
anyagi segítséggel létrehozza a polgárőrség helyi 
szervezetét. (A Hírmondó az ezzel kapcsolatos fejle
ményekről rendszeresen tájékoztatást ad.)

A jelenlegi ügyeleti rendről a következő tájé
koztatást kaptuk: sürgős esetben a 07-et hívhatlak 
az érdekeltek: bejelentéseket a 314-319-es telefon
számon tehetnek; az algyői rendőrség telefonszá
ma: 367-006.

2. Az 1993-as költségvetés megbeszélésével 
kapcsolatos vitáról a következő számunkban tájé
koztatjuk olvasóinkat.

3. A hosszú távú fejlesztési terv tárgyalása 
során kialakult vita lényege: a város, milyen mér
tékben veszi figyelembe és számol a csatolt terüle
tek fejlesztésével, lehetőségeinek kihasználásával.

A testület felhívja a lakosságot: minél nagyobb 
számban vegyen részt a MÁRCIUS 15-én rende
zett megemlékezésen, melynek ideje: március 15. 
de. 9 óra; helye: az országzászló (templom melletti 
emlékmű); ünnepi beszédet mond: Molnár Mihály, 
az Iskola Igazgatója.
M indenkit várunk: tegyük ünneppé e z t a  napot!

Tájékoztató ajöldrendező- 
és kiadóbizottságok munkájáról

Mint ismeretes, 1993januárjában a parlament 
által elfogadott földtörvény-módosítás rendezte a 

Jogi részarányú földek kiosztását Ez a bizottság 
febr. 12-én megalakult a Felszabadulás Tsz részé
ről A rendezőbizottság és a kiadóbizottság együt
tes ülésén érdemi eredményt nem tudott elérni, a 
kiadóbizottság passzív magatartása miatt, ezért 
erről nincs is mit írnom.

Az idő azonban halad, a beadási határidő 
rövid, és jogvesztő (1993. nov. 22.). Éppen ezért 
Jelhívok minden volt és aktív tsz-tagot, hogy leg
alább a földkijelölésre adja be az igényét (tagi 
részarányra is, akár ki akarja venni, akár nem). Az 
Igény beadásáhozformanyomtatványt biztosítunk. 
Bővebb tájékoztatást ezekről a tudnivalókról: 
1993. március 11-én, 18 órakor a Teleki u. 3. sz. 
alatti székházban és március 12-én, 17 órakor az 
algyői művelődési házban hallhatnak az érdeklő
dők. Meghívott előadó a Cs. Megyei Kárpótlási 
Hivatal képviselője lesz.

Március 10-én és március 17-én az Algyői 
Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában ügy- 
félfogadást tartunk, aholfelvilágosítást adunkföld- 
ügyekben. Minden érdeklődőt várunk.

Kovács Károly
rend. biz. elnöke

Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány keres olyan, 
gazdasági ügyekben jártas személyt, aki segítséget 
tudna adni könyvelési munkáinak elvégzésében. Az 
alapítvány többek között településünk kábeltelevíziós 
hálózatának kiépítését Váltatta magéra.

Érdeklődés a könyvtárban.
VEZETŐSÉG

HirdessQn a Hírmondóban!
Hirdetések felvétele: minden hónap 20-ig 

a könyvtárban, nyitvatartási időben.

50,— Ft 
10 — Ft 

100,— Ft 
500,— Ft 

1000,— Ft

Hirdetések dija:
10 szóig
10 szó felett szavanként 
Kiemelt hirdetés 
Féloldalas hirdetés 
Egészoldalas hirdetés
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AlgyOft Hírmondó

Szállás, időseknek
Algyőn, az önkormányzat ál

tal megörökölt Piactér 17. sz. 
alatti ingatlanban megkezdődött 
az idősek részére szállást biztosí
tó klub kialakítása. A klub 10 
férőhelyen éjszakai szállást, to
vábbi 20 férőhelyen nappali szo
ciális ellátást nyújt az arra rászo
rulóknak.

A szállást biztosító klubba 
azok a nyugdíjasok kérhetik a 
felvételüket, akiknek az egészségi 
állapota még kielégítő, és részben 
szorulnak csak segítségre, de éj
szakai felügyeletük saját ottho
n u k b an  nem m egoldott, és 
egyébként házi gondozásra len
nének jogosultak. A nappali 
klubba mindazok kérhetik a fel
vételüket, akik önállóan vagy se
gítséggel a klubba be tudnak jár
ni. A szállást biztosító klub hétfő 
reggel 8 órától szombat délután 3 
óráig, folyamatosan rendelkezés
re áll. A nappali klubban naponta 
8 órától 18 óráig részesülnek el
látásban a klub tag|al.

A klub mindkét, ellátási for
mában napi háromszori étkezést, 
tisztálkodást, pihenést, szórako
zást biztosít tagjai számára. Heti 
egy alkalommal orvosi ellátást 
biztosítunk. Terveink között sze
repel az aktuális ünnepek, ese
mények programjainak szervezé
se, igény szerint kirándulás stb.

A Jövőben ebből a klubból 
kívánjuk megoldani a szociális 
étkeztetéseket is. Mindezen fel
adatok minél magasabb színvo
nalon történő ellátásához szak- 
gondozói személyzetet kívánunk 
foglalkoztatni. Előzetes igényfel
mérés céljából az érdeklődőket a 
későbbi üzemeltető, a IV. sz. 
Gondozási Központ (Szeged, Vér- 
tói u. 3.) irodájában várjuk sok 
szeretettel.

Béládiné Fónagy Zsuzsanna
a IV. sz. Gondozási Központ 

vezetője
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1 AlgyJHHfrinomló

Ki lehet „Főhivatású anya"?
A Magyar Közlöny 1993. 8. számában megje

lent törvény Ismertetésével, — mely a „Főállású 
anyaságra” vonatkozik — segítséget kívántunk 
nyújtani mindazoknak, akik e szép hivatást vá
lasztják a jövőben.

27. § (1) Gyermeknevelési támogatásra Jogo
sult az az anya, — illetve külön kormányrendelet
ben meghatározott esetben az az apa —, aki a 
gyermek születését, örökbefogadását, továbbá az 
a nevelőszülő, aki a gyermek nevelésbevételét meg
előzően 180 nap — a Ttv.-ben meghatározott — 
biztosítási Idővel rendelkezik, és saját háztartásá
ban otthon három vagy több kiskorút nevel, és a 
legfiatalabb gyermek a harmadik életévét betöltöt
te, de a nyolcadik életévét még nem haladta meg.

(2) Nem állapítható meg a gyermeknevelési 
támogatás, ha

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének háromszorosát meghaladja;

b) a jogosult gyermekgondozási segélyben, a 
társadalombiztosítás keretében sajátjogú nyugdíj
ban, nyugdíjszerű ellátásban vagy az Fit. alapján 
munkanélküli ellátásban, illetbe munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásában részesül;

c) a legfiatalabb gyermek a nyolcadik életévét 
betöltötte.

(3) A megállapított gyermeknevelési támoga
tást meg kell szüntetni a (2) bekezdésben foglalt 
esetekben, valamint cikkor ha a támogatásban 
részesülő a gyermeknevelési kötelezettségeit nem 
teljesíti.

28. § (1) A gyermeknevelési támogatás Iránti 
Igényt a kérelmező az állandó vagy Ideiglenes lakó
helye vagy tartózkodási helye szerint Illetékes jegy
zőhöz nyújthatja be.

(2) A Jegyző a kérelem alapján elbírálja az 
Igényt, és az önkormányzat költségvetésének ter
hére megelőlegezi az ellátást.

(3) A támogatás megállapításáról a jogosult 
állandó lakóhelye szerint Illetékes Jegyző nyilván
tartást vezet. Ha az ellátást a jogosult ideiglenes 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyző állapította meg, a határozat égy példányát 
megküldi a nyilvántartást vezető jegyzőnek.

29. § A gyermeknevelési támogatásraj ogosult 
a támogatás időtartama alatt Jövedelemszerzéssel 
járó munkát végezhet, munkaideje azonban a napi 
négy órát nem haladhatja meg.

30. S A gyermeknevelési támogatás havi mér
téke azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegével, amelyből a jogosult az ellátás 
után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. A támo

gatást a jogosult részére havonta utólag kell folyó
sítani. A támogatás folyósításának időtartama 
szolgálati időre jogosít.

31. S A népjóléti miniszter kivételes méltá
nyosságból

a) a gyermeknevelési támogatás időtartamát 
további két évvel meghosszabbíthatja;

b) a gyermeknevelési támogatásra való Jogo
sultságot akkor is megállapíthatja, ha a kérelmező 
saját háztartásában otthon, két kiskorú mellett, 
oktatási Intézmény nappali tagozatán tanuló 
nagykorú gyermeket is nevel.

Algyő telefonhálózatáról
Olvasóink érdeklődésére megkerestük a  Táv

közlési Vállalat Ügyfélszolgálati Irodáját, ahol Pet- 
rovánszkl Gyuláné Zomborl Máriától a következő 
információt kaptuk Algyő telefonfejlesztésével 
kapcsolatban.

Algyő önálló központtal rendelkezik, mely 400 
fős vonalával Jelen pillanatban telített. A hálózat 
bővítésére és a központ cseréjére csak Szeged re
konstrukciója után kerülhet sor. Előzetes befize
tésre lehetőség nincs.

Szerelés előtt 30 nappal kérhető a beruhá
zási hozzájárulás, amely fővonal esetében Jelen
leg 12 000 forint, ikerállomásnál 8 000 forint. Mi
vel azonban a távközlés 1983 óta ehhez a díjhoz 
nem nyúlt hozzá, ezért várható a költségek meg
emelése. Előzetes tájékoztatás alapján 20 000— 
30 000 forint között lesz a várható összeg.

A beruházási hozzájáruláson kívül a legopti
málisabb műszaki lehetőségeket figyelembe véve 
az előfizetőnek a szerelési költséget is meg kell 
téríteni, mely várhatóan 2000 forint lesz.

A kérelmeket folyamatosan elfogadjuk, nyil
vántartásuk díjmentes. Amennyiben sorrakerü- 
léskor a felmerülő költséget az igénylő nem tudja 
vállalni, kérelmét töröljük. Igénylő űrlapokat a 
Polgármesteri Hivatal Algyői Kirendeltségén lehet 
kérni, és ugyanide kéijük leadni.

Moln&rn6 Vida Zsuzsa
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Algygj Hírmondó S

Felhívás!
Ismerem embertpróbáló, könyörtelen, pénz- 

centrikus mai életünket. Ennek ellenére én hiszem 
azt, hogy Algyő lakosságának a szíve mélyén min
dig marad hely a szeretetnek és a bajba jutott 
embereken való segítésnek. Ebben bízva szeretnék 
megkérni mindenkit, de főleg a fiatalokat, hogy 
minél többen vegyenek részt az 1993. március 
4-én, 9—15 óráig a Polgármesteri Hivatalban (ta
nácsháza) tartandó véradáson.

A vér élet, és aki vért ad, életet ad.
Az egyik legcsodálatosabb emberi cselekedet 

a véradás, hiszen a vérrel embertársaink egész
ségét és életét adjuk vissza. Különösen fontos ez, 
most, mert a véradást követő napon algyői lakos, 
Farkas Antalné szívműtétjét végzik. A szívműtét
hez kell a legnagyobb mennyiségű vér. Ezért még 
nagyobb szükség van arra, hogy mi, algyőiek 
összefogjunk és véradással segítsünk a bajbaju
tott embertársunkon.

Bakosné Fekete Mária
vöröskereszt véradó 

szervezője

Mindenki, aki 1 étire előfizeti Hírmondónkat, 
az 10 Ft-ta( olcsóbban jut hozzá tápunkhoz. 

FIZESSEN ELŐ A HÍRMONDÓRA!
Előfizetési díj 1 étire: 21)0 Ft.
Az újság előfizethető a Könyvtárban Vagy 

Nyári Isttiánnál (Kócsag u.).

Keresünk olyan diákokat, akik vállalnák 
a Hírmondó terjesztését. Megbeszélés a könyv
tárban!

Szerkesztőség

Sporthírek
A serdülő csapat várja azokat a 12 évnél idősebb 

fiúk jelentkezését,akik szívesen töltenék szabadide
jüket afocipályán. Mindannylótokat vár a 

Juhász—Kozocsa 
edzőpáros

Január 30-ától mindkét csapat megkezdte ala
pozó edzéseit. Minden héten kedden és csütörtökön 
17 órától és szombaton 9 órától edzenek a fiúk. A 
6-os barakk melletti pályán minden lehetőség biz
tosított a sikeres felkészüléshez.

A megye in. osztályban játszó csapat bajnoki 
mérkőzései 1993. március 28-án kezdődnek. A 
nyitó mérkőzés Algyő—Baktó Metál. A bajnoki 
idény előtt a csapat 4 mérkőzést játszik.
Algyő—Zsombó (edzőjfebr. 25-én 1330 órakor 
Algyő—Szegedi Dózsa (kupa) márc. 7-én 13 óra
kor
Algyő—Mihálytelek (kupa] márc. 11-én 16 órakor 
Algyő—Gyálarét (kupa) márc. 18-án 16 órakor.

Mérkőzéseinkre szeretettel várjuk a szurkoló
kat!

vezetőség

Az algyői férfi kézilabda 
csapat az 1993. évi 
teremkézllabda tornán 
6. forduló után 
gólkülönbséggel 
a C csoport második 
helyén áll.

CSISZÁR Autósiskola 
megfelelő számú jelentkezés esetén 

TANFOLYMOT indít A Igyőn 
a Műtielődési Házban, 

március 22-én 17 órától. 
Jelentkezés: a Könyvtárban. 

Kedvezményes részletfizetés, tanfolyam díja 
a tatialyi áron.

NYŰLTENYÉSZTŐK, FIGYELEM!
1993. március 2-án, 7—8 óráig a Piactér 19. 

alatti takarmányboltnál 
a NYÚLFELVÁSÁRLÁS megkezdődik.
I. osztály 2,5—3,5 kg-lg 129 Ft/kg
II. osztály 3,5 kg felett 63 Ft/kg 

Továbbiakban minden második hét keddjén,
ugyanebben az Időben NYÚLTÁPOT és a 

SZÜKSÉGES BETEGSÉG ELLENI VAKCINÁT Is 
BIZTOSÍTUNK a folyamatos átvétel mellett.

MÁRCIUS



0 Algyői Hírmondó

A helyzet rossz, de nem  rem énytelen!
A februári Hírmondóban az óvoda helyzetéről 

írtam. Kiderült, hogy sokkal több a kisgyermek, 
mint az óvodai férőhelyek száma. Szerettem volna 
megtudni, hogy mennyien vannak az óvodás korú 
gyerekek. A védőnőktől kaptam segítséget, amit 
ezúton is köszönök. Kiderült az oltási könyvek 
alapján, hogy 20 évvel ezelőtt sokkal több volt a 
gyerek, mint a ’90-es években.

Elég elszomorító képet mutatnak az adatok, 
bár az utóbbi 1-2 évben újra emelkedik a szülések 
száma. Sajnos, az anyagi jólét nem ösztönzi a mai 
fiatalokat a minél több gyermek felnevelésére. 
Megkérdeztem több kismamát, anyukát, hogy mi
lyen háttér, milyen anyagi biztonság van a hátuk 
mögött?

Az egyik 10 éves volt, amikor Hódmezővásár
helyről szüleivel Algyőre költöztek és itt családi 
házat építettek. Azóta is itt élnek. Öt évvel ezelőtt 
férjhez ment, most együtt laknak a dédhagymama, 
nagymama és a fiatalok, 2 gyerekkel. A nagyobbik 
gyermek 3 és fél éves, a kisebbik 2 hónapos. A 
kislány 2 éves volt, mikor anyukája visszament 
dolgozni. Ezt azért is tehette mert az egyik nagy
mama nyugdíjba ment, így tudta vállalni az uno
kát, nem kellett Szegedre vinni bölcsibe. A máso
dik terhesség alatt is végig dolgozott. Több okból is 
vállalta: nagyon kevés volt a GYED, nem akart 
szakmailag nagyon elmaradni kollégáitól és nem 
utolsó sorban hiányoztak a gyerekek, mivel óvónő
ként dolgozott Szegeden.

Jelenleg kettejük havi bruttó jövedelme a pót
lékokkal együtt kb. 30 000 Ft. A ház rezsijét feles
ben fizetik a nagymamáékkal. Mivel a ház nagysá
ga és a szobák elrendezése lehetővé teszi, hogy a 
fiatalok külön életet éljenek, ha akarnak, ezért

nem nagyon tervezgetik a saját ház, vagy lakás 
vásárlását. Tegyük hozzá, hogy ha nem muszáj, 
senki sem vállal két gyerekkel 15—20 évre adós
ságot a mai gazdasági helyzetben.

A másik anyuka tanárnő, Vargáné Selymes 
Erzsébet. Az ő helyzetük kicsit más. Négy éve 
költözött Algyőre Bács megyéből. Fiatal házasként 
ők is egy fedél alatt laktak a családtagokkal. Azon
ban kicsinek bizonyult a ház. A család átadott egy 
részt a telekből, hogy teremtsenek saját otthont.

Nekivágtak az építkezésnek. Nagyrészt önerő
ből és 400 000 Ft anyagi háttérrel. Vállalták az 
OTP-t is. Akkor még 18,5% kamattal. Kettejük 
havi bruttó jövedelme a pótlékokkal — a fér) két 
állást vállalt — megközelítőleg 25 000 forint, ebből 
az OTP-tartozás havi 5 320 Ft. Első gyermekük 
még nincs 2 éves, a másodikkal 21 hetes terhes az 
anyuka. Két gyermeket szerettek volna, és úgy 
gondolták, hogy így egyszerre felnőnek. A másik 
szempont, hogy így az anyukának nem kell majd 
pár év múlva újra megszakítani a munkaviszo
nyát, belekezdhet hosszabb távú szakmai tervek 
megvalósításába is. Ő abban a szerencsés helyzet
ben van sokunkkal ellentétben, hogy visszamehe
tett volna, visszavárták az iskolába. Saj át bőrömön 
is tapasztalom sajnos, hogy sok kismamát nem 
tud vagy nem akar visszavenni a  munkáltatója 
anyagi vagy más okokra hivatkozva.

Talán ezért is van, hogy több család is vállalja 
a későbbre tervezett kistestvért, amíg tart az előző 
gyerekkel a GYES, mondván, hogy addig is van 
munkaviszonya és némi „fizetése” az anyukának.

A másik gond az: nincs üres telek, megvásá
rolható ház Algyőn. Van aki azért költözik el Algyő- 
ről, mert nem talál otthonteremtésre, család- 
a lap ítá sra  helyben 
megoldást. Talán az új 
rendezési terv lehető
séget ad majd arra, 
hogy a fiatalok ittma
radjanak, és a falu 
még népesebb legyen.

Balázs Ágnes
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Mit kell tudni a lázról?
A gyerm ekbetegségek 

leggyakoribb tünete a láz, a 
hasfájás, a hányás és a hasme
nés. A láz a szervezet védekező 
reakció ja  a betegségekkel 
szemben. A hőmérséklet emel
kedésével sok kórokozó elpusz
tul. Igaz, a magas láz a kisgyer

mek szervezetét nagyon igénybe veszi és görcs
készségre hajlamosít, sőt életveszélyes görcsroha
mot is kiválthat. A lázat észlelésekor már az orvosi 
vizsgálat előtt csillapítani kell.

A testhőmérséklet átlag 36,9 (36—37,4 ’C), 
végbélben 0,5 "C-kal magasabb, mint hónaljban. 
Hőemelkedésnek számít 37—38 ’C, 38—39 'C láz, 
39—40 °C magas láz, 40 ”C felett túl magas láz. 
Amennyiben a hő 38 °C vagy annál magasabb, 
azonnal el kell kezdeni a lázcsillapítást, ha lázat 
csillapítunk, az legyen kíméletes. 39 ’C alatti lázat 
csak gyógyszeresen csillapítunk, ha a láz nem 
csökken, 111. ha az első lázmérésnél 39 feletti lázat 
mértek, akkor fizikális lázcsökkentésre is szükség 
vein a gyógyszer mellett. Ez a hűtőborogatás vagy 
hűtőfürdő.

Szobahőmérsékletű vízbe áztatott lepedőbe 
csavarjuk a gyereket. A vizet ruhát 60 percen át 10 
percenként kell cserélni. A hűtőfürdőt 36—37 ”C 
vízzel kezdjük, melyet hideg víz fokozatos hozzá
adásával hűtjük. A fürdővizet 30 °C alá nem sza
bad csökkenteni, ebben a vízben 5—10 percig lehet 
a gyerek. Hideg időben borogatás után 1-2 óráig 
nem szabad kivinni a gyereket.

Lázcsillapítás Amidazophen tbl. vagy kúp, 
Germicid kúp, újabbak Rubophen Panadol, Para- 
tanol. A lázgörcs féléves és négy éves korúak között 
szokott Jelentkezni, általában a fertőzések első 
napján, 39 'C körüli láználjelentkezhet. Ezeknél a 
gyerekeknél átmeneti görcskészség áll fenn és az 
esetek 1/4-ében ismétlődik. Lázgörcsön átesett 
gyermek kivizsgálása igen fontos. A szülőket pon
tosan ki kell oktatni a lázcsillapításról. Ezeknél 
mind a gyógyszeres, mind a fizikális lázcslllapítást 
alacsonyabb hőnél el kell kezdeni.

A lázcsillapítás mellett igen fontos a folyadék 
pótlása. Legjobb a szobahőmérsékletűre hűtött 
cukros, citromos tea. Hányásra hajlamos gyere
keknél kanalanként kell adni. Az orvosi vizsgálat 
előtti lázcsillapítás megkönnyíti a gyermek vizsgá
latát és a helyes diagnózis felállítását.

dr. Molnár Mária
gyermekorvos

Háziorvosok március havi 
rendelési ideje

március 1—0-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 

dr. Ősi Ibolya.
13—1730 óráig: dr. Tóth Mária. 

március 8—12-ig
8—1230 óráig: dr. Tóth Mária.

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 
dr. Ősi Ibolya.

március 16—19-igon8—12 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 
dr. Ősi Ibolya.OA •r13— 17d0 óráig: dr. Tóth Mária. 

március 22—26-ig
8—1230 óráig: dr. Tóth Mária.

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 
dr. Ősi Ibolya. 

március 29.—április 2-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 

dr. Ősi Ibolya.
13—1730 óráig: dr. Tóth Mária.

Pénteken mindig 17 óráig van rendelés .

Étteremben
Belépéskor mindig az megy előre aki meghívta 

a másik felet, férfi és nő esetén mindig a férfi. 
Magasabb osztályú helyen a vendégek nem keres
nek helyet, hanem megváljak, amíg a főpincér, 
teremfőnök, pincér szabad asztalt keres a számuk
ra. Ilyenkor néhány percig a bejáratnál várakoz
nak.

Amennyiben a pincér vezeti az asztalhoz a 
vendégeket, utána a hölgy halad, s csak mögötte 
a férfi; több pár esetén páronként, de elől a feleség. 
A sort mindig férfi kezdi és férfi záija le.

Az asztalnál való helyfoglaláskor a  nő választ 
először (általában az étteremre való Jobb rálátás
sal; s nem háttal a kijáratnak), a férfi úgy ül le, 
hogy jobbján legyen a hölgy. A férfi feladata a 
rendelés, italkóstolás, a fizetés. Az étlapból első
ként a hölgy választ (ha nem bízza partnerére).

Asztaltársaságnál, ha egy hölgy feláll valami
lyen okból, a mellette ülő férfinak segédkeznie kell 
a szék elvételében, s amikor a hölgy visszajön 
segíteni kell újból.

(Fizetni és tovább menni a következő számban 
fogunk.)

összeállította: 
Balázs Ágnes
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Egyházi h írek
Tavaly decemberben jelent meg a Katolikus 

Egyház katekizmusa, amelyet most francia nyel
ven dolgoztak ki (nem latinul!), s majd francia 
nyelvről fordítanak le más nyelvekre. Ilyen katekiz
must utoljára a Tridenti Zsinat után (1563) adott 
ki az egyház. A könyv a mai ember nyelvén, a 
modern pszichológia és szociológia eredményeit 
figyelembe véve fogalmazza meg a keresztény hitet. 
Ez a  katekizmus a  korunkra jellemző ateizmussal 
és az elvlláglasodással is foglalkozik.

□ □ □
Az egyház február 11-én tartotta a Betegek 

Világnapját II. János Pál pápa ez alkalomból meg
jelentetett levelében olvashatjuk: „A Betegek Világ
napja évenkénti megrendezésének célja, hogy Isten 
népe, továbbá az egész társadalom a betegekJobb 
gondozására jigyeljen, és segítse a betegeket, hogy 
betegségüket emberi módon, méginkább termé
szetfeletti módon értékeljék ... Máriával, Krisztus 
anyjával együtt, aki a kereszt tövében állt, mi is 
megállunk a ma emberének minden keresztje mel
lett. A Betegek Világnapja legyen az imádságnak, 
az együttérzésnek, a szenvedés felajánlásának 
napja az Egyház Javára és felhívás mindenki szá
mára, hogy a betegben Krisztus arcát ismerjék fe l  
aki szenvedése, halála és feltámadása által az 
emberiségnek az üdvösséget megszerezte".

A magyar püspökök január 22-e és 29-e között 
a szokásos ötévenkénti „ad limina” látogatáson 
voltak a  pápánál. Az „ad limina apostolorum” szó 
szerint azt Jelenti, hogy az apostolok küszöbénél. 
Ilyenkor az apostolok sírját keresik föl a látogatók, 
imádkoznak a nagy római bazilikáknál, beszámol
nak az elmúlt öt év munkájáról a különböző hiva
taloknak, és találkoznak a pápával.

Mi a jelentősége számunkra ennek a látoga
tásnak?

Egy Ilyen látogatás záróeseménye a szentatya 
beszéde, amely útmutatást tartalmaz a következő 
évekre. A pápa beszédéből a következőket érdemes 
kiemelni: „.. .csak a fordulattal tudatosult valóban az 
emberekben, hogy egy értékeit vesztett és zilált tár
sadalomban éltek... ma az embereket befolyásolja a 
túlzott fogyasztói szemlélet és a hagyományos érté
kek felbomlása. A megoldás: az elszigeteltség korlá- 
tait legyőzve bizakodva tekinteni a jövőbe.” A pápa 
látja a papok túlterheltségét, „... ezért sürgősen 
szükség van minősített világiak kiképzésére.” (Iroda
vezetők, hitoktatók, szociális és beteggondozók, ál
doztatok). Ami különösen érinthet bennünket, al
győieket; szóba került az egyházmegyei határok ren
dezése, amely a jobb lelkipásztorkodást szolgálja. 
„Ezért kívánatos, hogy egy Ilyen szempontok szerint 
irányított terv minél hamarabb és minél gyorsabban 
megvalósuljon.”

Villanymotorok tekercselése — Alqyő, BartóI< B. u. 2 0 . sz. a Iatt.

ÉpÍTŐANyAq'kEREskcdásÜNkbEN (Alqyő, TáqlÁs u. 12? . )
— cement
— homok
— sóder
— oltott mész
— téqta, kőpor stb.
— egyéb építőanyag

MEqRENdElÉSRE ÍS l<Ap IhATÓ.  TEhERfu VAROZAS MEqREN<klhETŐ.

UqyANÍTT — liszt
— cukor
— rizs

kfidvEZŐ ÁRON (NAqykER. Ár) bESZEREzllETŐ.
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Tóth Béla m esél — Helykeresés
A valamikori Remény erdő avarjában régtől 

fogvást lakott egy kllombosodott, népes egércsa
lád. Éltek, ahogy tudtak, de a telet mindig nagyon 
megsínylették. Akármekkora bundát eresztettek, 
a Tiszán fölszaladozó kosavaszelek átjárták a 
csontjukat a körmük hegyéig. Megunta ezt a vaco- 
gást egy magára adó egérlegény, úgy érezve, hogy 
messzibb lát a családjánál, kapta magát, egyet 
gondolt, nem szólt senkinek, az övéi közül, elhatá
rozta, hogy falusi egérnek rukkol elő.

Sosem járt odebent, Algyőn, csak hallotta, 
hogy az a hely, ahonnét néha harangszó verődik ki 
a Remény erdő aljára, hát olyan eldorádója az 
egémépségeknek, amelyenekről az egérmesékben 
lehetett csak hallani. Hogy ott nem vacognak télen 
sem, van pince, padlás megtöltve mindenjóval, ml 
szem száj ingere. Nem sáros a lábuk, kövezett 
utakon Járnak, soha meg nem áznak, benne lak
nak a zabosládában, a sajtos polcon alszanak, a 
kenyeres kosár mellett szundikálnak, s a füstre 
akasztott szabadkéményben Járnak múlatozni he
tenként háromszor, de ha nem annyiszor, hát ép
pen kétszer. De egyszer bizonyosan.

Nagyon vásott a Remény erdőben fölcsöpörö- 
dött egérlegény foga a szép falusi élet után, mert 
azt is elmesélte a mesélő, hosszú, hideg téli este
ken, hogy aztán egérlányokban sincs ám hiány. 
Nem úgy, mint itt a külvilágban, mindentől távol, 
hogy egy lány után öt-hat legény cincog. A falusi 
egérlányok hosszú hajjal hét ágba fonva járnak, 
olyan gangosan, né, mintha csupa de ünnep lenne 
az életük.

Nahát, ahogy a mi legényünk elhatározta fa
luba költözésének idejét, az el is következett. Bal
lagott a legény befelé a parthajlat tövében, egye
nest egy kőház kertlábját kinézve. Nem tudta azt 
az egérlegény, hogy éppen az Urbán Pista házát 
nézte ki magának, csak azt látta, hogy na, ez nem 
dűl össze egy darabldelg, mivel Pallavicinyi gróf a 
csőszének kűtéglábul rakatta.

Nem is volt semmi baj, amíg a baj be nem 
kalapolt. Ahogy a répagödröket elhagyta a tanyai 
egérlegény, hát egy gimyedt egér cincogott rá, a 
hátán a szőr is fölállt, hogy mit keresel itten tanyai 
léttedre, te nagybajúszú majdnem legény?

Mert a tanyáról osonkodónak minden mozdu
latán látszott, hogy a falu biztosította finom moz
dulatoknak, lépéseknek, magaviseletnek erősen 
hljján van. Érezte legényünk a fogadtatás hidegsé
gét, lenéző hangulatát, de hát nem sok ugrálni 
valója volt. Megmondta, hogy helyet keresne télire, 
s ezt a házat nézte ld magának.

Ha a Jártas és művelt falusi egér, az elmara
dottabb észjárású tanyai egérnek, már csak mert

egy nagy egérnépség 
tagjai mindketten, a se
gítségére lenne, hát 
megköszönné a távoli 
cincogó rokonnak.

A girnyedt falusi 
egérben a hasféltő irigy
ség azonnal talpra ug
rott, hohó, egy szájjal 
több az Urbán portán, 
hogyisne, a nagyböndő- 
jü  tanyai betelepedne a 
jó meleg istállóba, vagy 
padlásszájba, kemence
nyakba!

— Nézd, kezdte csí
pőre tett kézzel a falusi 
egér, ha Herceg befogad, arany az életed. Tőle 
kérjél helyet. Én csak egy kis megtűrt egérke va
gyok.

— Hol találom a Herceg urat?
— Az imént még a tiszta szoba padkáján he- 

verészett, ess térdre előtte, hogy helyet adjon.
Odament a tanyai egér, a kalapját is levette, 

vékonyka hangon rimánkodó cincogásba kezdett. 
A Herceg aludt. Néha megrezzent hosszú bajsza, 
de a szemét sem nyitotta ki. A tanyai egér nagyon 
elbámult a Herceg uraságon, mert tanyai viszony
latban efféle állatot a maguk vacka körül nem 
látott. Kotkodáló fácántyúkokat, sündisznókat, 
félni kellett azoktól is. De ilyen békésen nyújtóz
kodó négylábú bajszost nem látott, de a mesékben 
sem szóltak róla. Megismételte kalaplengető cinco
gását. Herceg a szemét se nyitotta ki.

Mit csináljon, mint csináljon, visszaszaladt a 
répagödömél időző távoli egérrokonhoz, s mondta, 
hogy a Herceg úgy alszik, világos nappali dologi
dőben, akár a bunda. Rá sem hederít a rimánko- 
dásra.

— Dugd a farkad az orralikába, te buta. Az a 
Hercegnek a legkedvesebb ébresztője.

A tanyai egér megvilágosult aggyal odament 
Herceg orra elé, egy mozdulattal annak nagy orra- 
lyukába tolta virgonc kis farkincáját, mire Herceg 
felpúposodott háttal nagyott prüsszentett, de 
egyúttal bekapta a tanyai egérlegénykét, kalapos
tól együtt.

— Mintha helyet kerestél vona, úgy emlék
szem félálmomban, morogta magának, s átfordult 
a másik oldalára. Aludt tovább Herceg, Urbánék 
nagy kani macskája.

Kálmány Lajos nyomán: 
T. B.
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Négy keréken
Az Astrát követő mo

dell a Vectra, amit az As- 
cona utódjának tekinthe- 
ünk. Csak külső Jegyei- 
en különbözik az Astrá- 

tól. Motorja, szerkezeti fel
építése és elrendezése megegyezik vele. Nagyobb a 
belső tere, a csomagtartója, de a fogyasztása Is, 
hiszen nagyobb lett az autó önsúlya. Ezt a típust 
szereli a gyár 4x4-es változatban (négykerék-meg- 
hajtású). Ez nagyon stabillá teszi az autót. Indu
láskor, de főleg kanyarokban. Sajnos erre a válto
zatra sokkal nagyobb felárat kell fizetni. Az autó 
ára 1,5—2,5 millió forint körül mozog. Felszerelt
ségtől függően. Fogyasztása 8—12 liter/100 km. A 
4x4-es változat 15 litert is fogyaszt. A használt 
Asconáról az mondható el, mint kisebb testvéreiről 
(Kadett, Corsa). A Vectra lényegesen modernebb, 
mint az Ascona, de ezt a szélvédőre kitett árcédula 
mutatja a legjobban.

Az Opel felsőkategóriás autói az Omega és a 
Senator. Az Omega kicsit bumfordi formájával és 
nagy teijedelmével igazi nagy ágyú. Főleg, ha az új 
fejlesztésű 6 hengeres 3.0 i jelzésű 205 LE-s mo

torral van szerelve. A 2.01115 LE-Jével is könnye
dén mozgatja, Igaz a benzinkúthoz hamarabb oda 
kell állni. A Senator konzervatív luxusautó, min
den lehetséges extrával fel van szerelve. Motorja 
csupán 180 LE-s és klzárólcig 3 fokozatú automata 
váltóval szerelik. Igazi belépő a luxuskocsik közé.

Az Opel sportkupéja a Calibra az egyedüli 
szériakocsi, amelynek a légellenállási tényezője
0,26 alatt van. Motorja a síma 2.0 i-től a 2.0 1 
turbófeltöltős 210 LE-lg terjed. De a közbülső 2.0 
i 16 V is tud 150 LE-t és 220 km/ó-t.

Az Opelt stabil piaci helyzet Jellemzi, tele vein 
tervekkel és a legtöbbet az Astrátől várja, mind 
pénzben, mind pedig elismerésben. Minden esélye 
megvan rá. Az Opel teljes választékát az angol 
Vauxhall és az amerikai Pontiac is forgalmazza 
kisebb változtatásokkal. Hamarosan elkészül egy 
2,5 1-es V6-os motor 177 LE-vel és ’94 tavaszára 
várható a Corsa új változata, ami elektromos haj
tással is kapható lesz. 2,3 1-es turbodiesel is rója 
a köröket a tesztpályán.

A következő számban a Wolkswagen gyárat 
mutatom be.

Bakos Gábor

Játszószőnyeg és játéktárold bugyor egyben
Gondot okoz, gondolom más anyukának is a sok apró játék tárolása az amúgy is szűkös lakásban. 

Amíg pici a baba, addig megteszi egy műanyag kosár is, de amint gyermekünk elég erősnek érzi magát, 
az első dolga az lesz, hogy a tárolót kiborítja a szoba kellős közepére és a felfordított kosarat zsámolyként 
használja az asztal tetejének elérésére.

Szeretnék ajánlani egy balesetmentesebb táro
lási módot. Két okból is praktikus. Az egyik, hogy 
textilből van. Ha kerekre szabjuk ki és az anyag 
szélén egymástól egyforma távolságra műanyag ka
rikákat varrunk, úgy az egész egy kötél vagy szalag 
segítségével összehúzható és máris felakasztható a 
batyu a kiságy szélére.

A másik ok amiért praktikus az maga az anyag, 
mivel többféle módon is elkészíthető. Az egyetlen 
megkötés az a kerek forma, de a díszítés már a 
fantáziára van bízva. Lehet maradék tarka anya
gokból, rátétes díszítéssel állatkákat, virágokat va
rázsolni. Aki szereti az aprólékosabb munkákat, az 
különféle csörgőket, mozgatható apró Játékokat is 
ráerősíthet, így a baba szívesen marad a szőnyegen. 
Mikor elfárad a csöppség, az egész szőnyeg össze
húzható és már el is tűnt a szoba közepéről a 
rendetlenség.

Balázs Ágnes
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Aigytfi Hírmondó XI

fix fldy Endre Művelődési Hói márciusi programja
1. 10 órakor: Vendégszereplés Budapesten 

(nyugdíjas).
2. 16 órakor: Vendégszereplés Székesfehérvárott 

(ifjúsági).
3. 18 órakor: Kisgazdagyűlés.
4. 17.30 órakor: Műsoros Nőnapi megemlékezés 

(Nyugdíj asklub).
5. 14 órakor: Mesedélután.
6. 10 órakor: Videó vetítés.
9. 16 órakor: Táncház.

10. 18 órakor: Asztalitenisz-bajnokság.
11. 17.30 órakor: Nyugdíjasklub: Most szép lenni 

katonának ... megemlékezés márc. 15-re.
12. 17 órakor: Vendégszereplés Öttömösön.
13. 10 órakor: Vendégszereplés a szegedi Damja

nich kollégiumban.

14 órától: Algyői nap a Százszorszép Gyermek
házban.

16. 16 órakor: Játszóház.
18. 17.30 órakor: Műsoros névnapi szokások.
19. 16 órakor: Algyő néprajzának ismertetése.
20. 18 órakor: Vitaest. Téma: Szennyvíz és környe

zetvédelem, veszélyes hulladékok.
23. 16 órakor: Tavaszi népszokások és jeles na

pok.
25. 17.30 órakor: Klshangverseny.
25. 18 órakor: Tavaszi munkák a kiskertekben.
26. 16 órakor: Bemutató foglalkozás.
30. 18 órakor: Péter László fotókiállításának meg

nyitója.
31. 14 órakor: Áprilisi bolondságok.

Vásárnaptár 1993.

Város/Hó Március Április Május Június Július Augusztus Szeptem
ber Október November December

Csongrád 7., 28av 5. oá, 
25. av

2., 30. av 6. 4., 25. av 15. bv, 
29. av, 
1. oá

5., 26. av 4. oá, 
24. av

14. 6. oá

Dóc 5. bv 15.

Hódmvh. 5. oá, 7.av 
14. av,
21. av,
28. av

2. oá, 
4. av, 
11. av, 
18. av, 
25. av

7. oá, 
2. av, 
9. av, 
15. av, 
23. av, 
30. av

4. oá, 
6. av, 
13. av, 
20. av, 
27. av

2. oá, 
4. av, 
11. av, 
18. av, 
25. av

6. oá, 
1. av, 
8. av, 
15. av, 
22. av, 
29. av

3. oá, 
5. av, 
12. av, 
19. av, 
26. av

1. oá, 
3. av, 
10. av, 
17. av, 
24. av, 
31. av

5. oá, 
7. av, 
14. av, 
21. av, 
28. av

3. oá, 
5.
12. av, 
19. av, 
26. av

Makó 10. oá 14. oá 12. oá 9. oá 14. oá 11. oá 8. oá 13. oá 10. oá 8. oá
Maroslele 10. bv
Mlndszent 24. 26. 30.

Móraha-
lom

21. 18. 16. 20. 18. 15. 19. 17. 21. 19.

Szeged okv 14. 11. 9„ 23. 13., 27. 11., 25. 8., 22. 12., 26. 10. 14.
oá 13. 17. 16. 19. 17. 21. 18. 16. 13.

av 7., 14.,
21.. 28.

4., 11.,
18., 25.

2., 9.,
16., 23., 
30.

6., 13.,
20., 27.

4., 11.,
18., 25.

1., 8., 
15., 22., 
29.

5., 12.,
19., 26.

3., 10.,
17., 24., 
31.

7., 14.,
21., 28.

5., 12., 
19.

Szentes 11., 4. av 9., 2. av 13. oá, 
6. av

11., 4. av 8., 1. av 12., 5. av 10., 3. av 14., 7. av 12., 5. av

Rövidítések Jelentése:
oá=országos állatvásár 
av=autóvásár
A megjelölés néküli vásárok=országos állat- és kirakodóvásár.
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II

A Nap á llása  
a Halak jegyében  

(febr. 20-tól márc. 21-ig)
Ezeknek az embereknek több

nyire nehéz sorsuk van, Jellemük pil
lanatonként váltakozó ellentmondá

sokból áll. Legtöbbjénél a határozottság hiánya álla
pítható meg. Mindenféle „körülmények” hátráltatják, 
hogy valódi lényük szerint fejezzék ki magukat, és 
ezért a háttérben kénytelenek maradni. A magasabb 
rendű típus Igen szeretetre méltó ember. Nagy Igaz
ságszeretet Jellemzi, becsületére nagyon vigyáz. Tisz
tességes felfogása a legnagyobb elismerést érdemli, 
annál Is Inkább, mert mindig Iparkodik a bajokkal 
küzdő emberek életébe egy kis napsugarat vinni.

Más típusoknál nem dominál annyira a részvét 
mások lránt, mint a Hal-embernél. Jellemének alapja 
az önfeláldozás. Mivel maga sokat szenved, érzéke 
van más emberek gyengeségei vagy gondjai lránt és 
nagyon szeretne segíteni. A Hal-típus Jobban érzi 
magát szolgálati viszonyban, mint vezető, uralkodó 
állásban.

Vezető állásban rendszerint csak látszatnagyság. 
Ezek az emberek a legügyesebbek ott, ahol mások 
Jólétéről kell gondoskodnlok, ezért sok jó vendéglős, 
ápoló, dajka, de sok kedvelt szállító Is van közöttük. 
Gyakran űznek olyan foglalkozásokat Is, melyek víz
zel, tengerrel vanank összefüggésben és lakhelyvál
toztatásokkal Járnak. Nyugtalanságuk mindig hajtja 
őket.

Jellemük hajlékony, puha, érzékeny, lelkesedő, 
Jóban és rosszban Igen befolyásolható, Ingadozó és 
kissé nehezen elemezhető. Anyagi ügyek nem vonz
zák, és mégis majdnem mindegyik szereti a jó evés- 
ivást. Ha az élet túl sokat követel tőlük, könnyen 
rezignáltakká lesznek. Szeretik mindennek a rossz 
oldalát nézni, és ezért sokszor felesleges gondot okoz
nak önmaguknak még mások ügyeiben Is. Igen kevés 
az önbizalmuk.

Mindig bizonyos Ideál felé törekszenek, amit ma
gukon vagy másokon szeretnének megvalpsítni. Ezért 
sokszor különösnek, sőt önfejűnek hatnak, amit kü
lönben ritkán lehet rájuk mondani, mert alapjában 
véve Igen keveset kívánnak önmaguknak. Velük szü
letett jóságuk néha pazarlásra készteti őket.

A Halak szerencsenapja a vasárnap, szerencse
köve a zafír, szerencseszíne a kék.

Reáíny-retuxa-hamonikaajtók megrendelhető: Boldizsár 
József, Atfi/f, Bartók B. u. 28. Telefontiqyelet: 362-052

MEGNYÍLT! a MA CM TA sport, já ték  és horgászbolt a BúPár
u. 3. sz. a la tt (Takarékkal szembe).

SOLA CARITAS
Vízszintes: 1. A  bekü ldendő e lső  része  (Jézus sza

val). 13. Svéd, luxemburgi, spanyol autójel. 14. Sín betűi 
keverve. 15. Felületére. 16. Panaszát zokogja. 17. A bekül
den dő m ásod ik  része. 19. Polgárairól Rodln alkotott szob
rot. 21. Nem mögötte. 22. ... Gardner. 23. Zambiai, japán, 
olasz autójel. 24. Élete. 25. Ékezet nélkül azonos a  43-as 
sorral. 27. Az egyik törpe. 29. Azonos betűk. 30. Határidő 
kitolása. 32. Helyrag. 33. Táplálkozott. 36. Női kosárlabda 
csapat. 37. ... kleine nach t m uslc (Kis éji zene). 39. Angol 
férfi becenév. 40. Textilipari m unkás. 43. Jelfogó. 44. Lakó 
egynemű betűi. 45LÖsszeállítana, Javítana. 47. Igekötő. 48. 
Pályaudvar. 49. TÓC. 50. Teória. 53. Lantán. 55. Földdel 
való kapcsolatot Jelöl. 56. D lvlna... Isteni Színjáték (Dante). 
58. ... tív alkotó, teremtő (lcrea). 60. Német focista, két gólt 
rúgott 1954-ben a VB-döntőn. 62. Vinni tudó. 64. Angol 
főnemesi cím. 65. Fülgyulladás latinul. 67. Repülőgéptípus. 
68. Beóclal hős. 69. Nem fölött.

Függőleges: 2. Gyümölcskocsonya. 3. Eltaláltam. 4. 
Eldugott, titkos. 5. ... had — Garázdálkodó sereg. 6. Örök
lődésben döntő szerepet Játszó anyag. 7. Gyümölcsöt szárí
tó. 8. Sum ér város volt. 9. Magyarországon élő szerb. 10. A  
bekü ldendő befejező része . 11. ... Delon. 12. Három 
oroszul. 17. A bekü ldendő h arm ad ik  része. 18. Klasszi
kus és. 20. Olyanná. 26. Poharat leejtő. 27. Nagy vonzalmat 
érző. 28. Csendes folyó. 31. Kerti m unkát végez. 34. Világ
talan. 35. Termelőszövetkezet. 38. Igéz egyneműl. 41. Trak
toros. 42. öregasszony olaszul. 45. Gondolatot ébreszt, 
sejtet. 46. Tagadószó. 47. Búzát tarol. 51. ... Glbson (szí
nész). 52. római 52. 54. Egyiptomi. 57. Árasztó. 59. Energia. 
61. Asztáclum. 63. Zúdít. 66. Indlum.

Az előző szám  megfejtése: „Tudjátok meg Isten az Úr, 
Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe vagyunk, és 
nyáj a  legelőjén.”

A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Mihala 
Tibomé Álgyő, Fazekas u. 30.

Beküldési határidő: m árciu s 20.
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