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PRÍM AGÁZ

„Hagyományteremtő nap” — m ondta dr. Győrffy László, a 
PRÍMAGAZ kereskedelmi osztályvezetője —, melyen a  vállalat 
bem utatja  term ékeit a  meglévő és jövőbeli partnereinek.

Egy évvel ezelőtt, m ájus 1-jén alakult holland, francia, angol 
és m agyar érdekeltséggel a korábbi pébé-gáztöltőből a  PRÍMA
GÁZ. Most ezen a  szakm ai bem utatón és beszélgetésen azokat a 
partnereiket lá tták  vendégül, akikkel nap m int nap találkoznak: 
kereskedőket, tervezőket, kivitelezőket, fuvarozókat.

A hagyományos pb gázpalack-értékesítés a  forgalom 90%-át 
teszi ki jelenleg is. Ezért fontosnak tartja  a  mintegy 850 cserete
lep, 250 viszonteladói cseretelep korszerűsítését, szolgáltatásai
nak  m egújítását. Elsősorban a nyitvatartási idő kedvezőbb beve
zetésére, a  vagyonvédelemre és a  biztonságtechnikára fektetnek 
nagyobb gondot.

Nem titkolt vágyuk, hogy a  hazánkban eddig kisebb érdek
lődéssel kísért TARTÁLYOS pb-gáz elterjedését szorgalmazzák. 
A szándék, úgy tűnik, sikerült. A közel 120 meghívott — a 
term ékbem utatón — legnagyobb érdeklődéssel a  kis és nagy 
tartályok impozáns darabjai körül gyűlt össze.

Amit erről érdem es megtudni: nem  csak egyedi használatra 
alkalm azható, hanem  hálózati rendszerben is megállja a  helyét 
és így olyan helyekre is eljuthat a  korszerű fútőtechnika, ahol 
vezetékes gázra nincs lehetőség. A kisebb m éretű tartály, amely
1,2 tonna pb-gázt tárol, bőven elegendő egy átlagos családi ház 
egy éves gázszükségletének  kielégítésére. Ára: 190 000,—

A tartalomból
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1 Algyői Hírmondó

Ft+ÁFA. Egyszeri feltöltése, melyet a vállalat 
megrendelés u tán  ingyenes kiszállítással bizto
sít: 30 800 Ft.

A telepítés feltételeit az Energia Felügyelet 
engedélyezi, a  tartályt a  lakóépülettől 5 m távol
ságra a  megadott m éretű és minőségű talpaza
ton kell elhelyezni. A telepítéssel Járó tervezés
ben és kivitelezésben a  vállalat messzemenő 
segítséget nyújt a  vásárlóknak, m ondta Gonda 
Benjámin, a  m űszaki üzemeltetés vezető szak
embere.

A nagyobb tartály  mérete 2,1 tonna pb-gáz 
táro lására elegendő. A bem utató során megis
m erhette a  közönség a  PRÍMAGÁZ eddigi term é
keit: a  négylángú gáztűzhelyet, melynek ára: 
26 250 Ft, az F 20-as fűtőkészüléket, ami nor
m ál m éretű gázpalackkal működik, irodák, üz
lethelyiségek, hétvégi házak időszakos fűtésére 
kiválóan alkalmas, ára: 16 250 Ft, a vízmelegí
tőt, melynek üzem eltetése energiatakarékos, 
ára: 23 750 Ft.

De lá tha ttunk  itt praktikus és szép kivitelű 
szabadtéri grillsütőket és légbefúvó berendezé
seket is. Egyetlen szépséghibája a  dolognak, 
hogy a  te rm ékeknek  önálló bem utatóterm e 
nincs. Igaz, hogy a  közeljövőben Algyőn kíván
nak  egy üzletet nyitni, ahol vásárlásra is lehető
ség nyílik.

Az üzem látogatásra, — ezek u tán  mindenki 
nagy érdeklődéssel indult — Fehérné Alitisz 
Éva, az algyői részleg üzemvezetője invitálta a  
résztvevőket. Úgy indította el a  csoportokat, 
hogy Közép-Európa legkorszerűbb töltőüzemét 
láthatjuk. A szakem bereknek és a laikusoknak 
is kimerítő ism ertetőt adtak a  művezetők: Izsák 
Gábor, Mészáros László és Sándor Jenő.

Az üzem mintegy 120 em bernek (jórészt 
algyőieknek) korszerűen berendezett, bizton- 
ságtechnikailag jól megépített m unkahelyet biz
tosít.

Molnárné Vida Zsuzsa

A Rákóczi-telepi lakosság 
közellátási problémája

A lakosság körében köztudott, hogy az al
győi Rákóczi T sz felszám olás alatt van. A fe ls zá 
moló bizottság feladata , hogy az évek során fe l 
halmozódott adósság kiegyenlítésére a  fedeze tet

az állóeszközök (ingó és ingatlanok) értékesítésé
ből biztosítsa. A z értékesítés nagyrészt már be
fejeződött, de a  három legfontosabb épület sorsa
— a  tejbegyűjtő, a  központi és vegyesbolt— még 
nem  dőlt e l  Lakossági kezdem ényezésre 1993. 
má/us 27-én részt vettem egy olyan megbeszélé
sen, melyen je len  voltak a  felszám oló bizottság, 
a  Tejipar, a  Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő 
és Vállalkozási Irodája, a  tejszállítók és a  már 
leírt három épület Jelenlegi bérlői, használói. 
Ezen a  megbeszélésen elhangzott, hogy az adott 
térségben közel 60 család lakik, és ezeknek a  
családoknak az alapvető ellátását biztosítani 
kell

Ebben a  jelenlévők egyetértettek, és maxi
mális támogatásukról biztosították az ott élő la
kosságot. A kisebb-nagyobb indulatoktól sem  
m entes megbeszélés végül is eredményesnek 
mondható. A tefbegyűftő épületre a  felszámoló  
bizottság képviselője ajelenleg bérleti szerződés
sel üzemeltető tejkezelővel adásvételi szerződést 
kötött.

A  vegyesbolt épületének sorsa is rendeződni 
látszik azzal, hogy a  jelenlegi üzemeltetők hitel- 
felvétellel k ivárják az épületet megvenni egy kö
zösen kialakított, m indenkinek megfelelő áron, 
m elynek realitása biztosítottnak látszik. Igen 
nagy gond volt a  térségben lévő egyetlen ivóvíz 
minőségű kú t sorsa. A  szükséges könyvelések és 
iratok átnézése után valószínű, hogy a  kú t tulaj
donjoga a  Szeged Város Önkormányzatára fog 
átszállni egy je lképes összegért, a ku th o z  tartozó 
terület megjelölésével

A  Tsz központi épületének hasznosítására, 
és megvételére afelszámoló bizottság képviselője 

Javaslatot tett az Önkormányzat fe lé  oly módon, 
hogy amennyiben azt az adott területen élő la
kosság érdekében közösségi célra tudná megvá
sárolni, úgy a  megállapított árat mérsékelni le
hetne. A megtett ajánlat tisztázása a  szűkös 
anyagi helyzet miatt is, még tárgyalásokat fog  
igényelni

A z  összehívott megbeszélés bebizonyította, 
hogy ha a  különböző szervek és a  lakosság meg
felelő  kompromisszum készséggel próbálják a  
fennálló  problémákat megoldani, annak csak 
eredménye lehet, nem utolsósorban az ott élő 
lakosság érdekében.

Sebők Péterné
kirendeltségvezető
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Algyői Hírmondó 3

Nyílt tevéi Molnár Mihály 
igazgató úrnak

Tisztelt Igazgató Úr!
Nagy örömmel láttam, hogy az Ön vezetése 

alatt megpezsdült Iskolánk élete. Sportszakkörök 
indultak, a  néptáncoktatás gyerekeink mozgás- és 
zenekultúráját fejleszti, feléleszti és ébren tartja a 
helyi népszokásokat, hagyományokat. A szervezett 
úszásoktatás a Tisza közelsége miatt Is szükséges. 
Nyaranta nyugodtabban engedhetjük gyerekein
ket a folyóban lubickolni. A kifelé nyitás, kapcso
latkeresés más Iskolákkal látókörünket szélesíthe
ti, az egész falu életét megmozgathatja. Sítáborok, 
evezőstúrák Is színesítik sportolási lehetősége
inket.

Az Iskolai alapítvány létrehozásának gondola
tá t Is támogatom, mert az iskola anyagi helyzeté
nekjavításával ezeknek a törekvéseknek a gazda
sági alapját teremti meg. A Jól működő alapítvány 
eredményeiből a ml gyerekeink részesülhetnek, 
tanulási, sportolási lehetőségeik Javulhatnának.

Úgy gondolom, ezeknek a jó és nemes törek
véseknek a megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges az iskolavezetés, a  tanári kar és a szülők 
közötti bizalom és jó kapcsolat kialakítása és fo
lyamatos fenntartása!

Sajnos, a legutolsó összevont szülői értekezle
ten olyan jelenségeket tapasztaltam, amelyek, ha 
nem szűnnek meg, könnyen összetörhetik az ö n  
iránti kezdeti bizalmunkat.

Melyek ezek a  Jelenségek?
— A szülők elkésett és hiányos tájékoztatása. 

Ennek következménye az áprilisi bálszervezés ku
darca. A técsői utazással kapcsolatban is sok szü
lőben kellemetlen érzést, csalódottságot keltett, 
hogy információ hiányában nem adhatták be idő
ben útlevélkérelmüket, és így az Ígéret ellenére 
lemaradtak az utazásról.

— Meglepett és megdöbbentett a nem helyén
való hangnem, amellyel Igazgató Úr beszélt hoz
zánk, és ahogyan megválaszolta kérdéseinket és 
felvetéseinket az említett szülői értekezleten. A 
letorkoló, csípőből tüzelő stílus látszólag hatásos 
lehet, elhallgattatja a kellemetlen kérdezősködőt, 
de mivel indulatokat ébreszt, biztosan nem segíti 
a megfelelő párbeszéd kialakulását az ö n  és a 
szülők között. Ez is nagyban hozzájárulhatott a 
májusi bálszervezés kudarcához.

Úgy gondolom, a szervezeti formák adottak 
arra, hogy főként a szülőket is közvetlenül érintő 
akciók, programok tervezésekor és előkészítésekor 
a mi véleményünket is megismeije az iskolavezetés 
és a döntést ennek figyelembe vételével hozza meg.

A szülői munkaközösségi ülések, az összevont szü
lői értekezletek erre is felhasználhatók.

Megnyugvással tölt el, hogy a bálszervezés 
kudarca nem vette el Igazgató Úr kedvét az alapít
vány létrehozásától. Kézhez kaptuk a felhívást, 
amely megfelelő felvilágosítást nyújt és bizalommal 
szól hozzánk.

Bízom abban, ilyen előzmények ellenére sike
res lesz ez a felhívás, és megcáfolja Igazgató Úr 
sértő állítását, hogy érdektelenek és közömbösek 
vagyunk iskolánk sorsa iránt.

Üdvözlettel: 
Berek Ágota

Tisztelt Szülők!
Az Algyői Művelődési Ház ez évben is megren

dezi a gyermektánc-, ének- és zenei tábort, 1993. 
Június 28-tólJúlius 7-ig, reggel 8—18 óráig.

Cél: 1. szabadidő hasznos eltöltése; 2. afelnőtt 
Nívó-díjas együtteshez utánpótlás-nevelés; 3. felké
szülés az iskolai bemutatókra; 4. felkészülés kül
földi vendégszereplésre; 5. kézügyesség-fejlesztő 
foglalkozások; 6. kirándulások.

Foglalkozások:
8—11 óráig

ének—zene—tánc;
11— 12 óráig

JUmvetítés—videózás, gyermekjátékok tanulá
sa, sportvetélkedők, bábozás, sárkányozás, 
batikolás, nemezelés, gyöngyfűzés, stb.;

12 órától 
ebéd;

1230— 17 óráig
kirándulások külön autóbusszal, a SZUE-ba, 
botanikus kertbe, hódmezővásárhelyi fürdőbe 
és Mónus fazekasmesterhez, a megye múzeu
maiba, Vadasparkba, Sziksósra, stb. 
Szombaton délután kerékpártúra a Szunyos- 

gosba, szalonnasütés, horgászás a Holt-Tiszán. 
Vasárnap reggel 8—12 óráig foglalkozás. A 10 órai 
az ebéd és az uzsonna a művelődési házban.

Ebéd és egyéb kiadások összesen: 1 5 0 0 ,— 
Ft. A térítési díjat Eke József művelődési ház igaz
gatójának kell befizetni Telefon: 367-030.

Befizetési határidő: 1993 . június 10. A 
Jelentkezési lapot szülői aláírással hozzák maguk
kal a gyerekek.
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RENbELETEK
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/1993. (IV. 01.) KGy. számú rendeletében rög
zítette a pénzbeni és természetben n y ito t t  szo
ciális ellátás feltételeit.

A rendeletben foglaltakat négy hónapon ke
resztül szeretnénk ismertetni a lakossággal. Az 
első ismertetés az á lta lános rendelkezések  és a 
la k á s fen n ta r tá s i tám oga tások  fe lté te le in ek  
felsorolását tartalmazza.

A rendelet hatálya kiteljed:
— állandó bejelentett lakással rendelkező ma

gyar állampolgárokra;
— állandó tartózkodásraj ogosító személyi iga

zolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a
— magyar hatóságok által menekültként elis

mert személyekre.
Jövedelem: a m agánszem élyek  Jövede

lemadójáról szóló törvényben meghatározott va
gyoni érték (bevétel) a járulékokkal és a jövede
lemadóról szóló törvényben elismert költségekkel 
csökkentett része, kivéve:

— mozgássérültek közlekedési támogatása;
— rokkantsági Járadék;
— vakok személyi járuléka.
Vagyon: minden ingatlan, ingó dolog, továbbá 

vagyoni értékű Jog.
Család: az egy háztartásban életvitelszerűen 

együtt lakó közeli hozzátartozók; házastárs, élet
társ, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mosto
ha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mosto
ha- és nevelő szülő.

A jövedelem számításnál irányadó Időszak: 
a havonta rendszeresen mérhető Jövedelmeknél a 
kérelem benyújtását megelőző három havi, egyéb 
Jövedelmeknél a  kérelem benyújtását megelőző év 
átlagjövedelme.

Lakásfenntartási támogatás
Lakásfenntartási támogatásra jogosult min

den olyan bérlő, albérlő és tulajdonos, aki az e 
rendeletben szabályozott Jövedelmi, vagyoni felté
teleknek megfelel és akinek lakása az elismert 
minimális lakásnagyságot nem haladja meg.

Minimális lakásnagyság mértéke a kővetkező:
3 személyig 2 lakószoba
4 személyig 2,5 lakószoba
5 személyig 3 lakószoba
6 személyig 3,5 lakószoba
7 vagy több személy 4 lakószoba.

Lakásfenntartási támogatás annak adható

akinek és a vele együtt élő közeli hozzátartozóinak, 
az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg:
— egyedülálló 9500 Ft-ot,
— két személyes család 8000 Ft-ot,
— három személyes család 6500 Ft-ot,
— négy személyes család 6300 Ft-ot,
— öt vagy több személyes család 6000 Ft-ot

és a lakásfenntartás havi költségeinek együttes 
összege a kérelmező, és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozói havi jövedelmének. Egyedül álló. két 
személyes, három és négyszemélyes család esetén 
a 20%-át, míg öt vagy több személyes család esetén 
a 15%-át, eléri vagy meghaladja, és a lakásán kívül 
más kizárólagos rendelkezése alatt álló ingatlana 
nincs, és a szokásos mértékű felszerelési és beren
dezési tárgyakon felüli ingó vagyonának együttes 
értéke a 300 000 Ft-ot nem éri el.

A támogatás mértéke: a lakásfenntartás havi 
költségeinek az előző bekezdésben meghatározott 
százalék feletti része, de legfeljebb 2000 Ft.

A lakásfenntartási kiadások körében figye
lembe kell venni alakbért, albérleti díjat, lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, villany
áram, gázfogyasztás, fűtési díjat, szemétszállítási 
költségeket, és a lakás fenntartásával kapcsolatos 
közös költségeket.

A felsorolt kiadásokat hitelt érdemlő módon 
(pl. számlák) a kérelem benyújtásakor igazolni 
kell.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy Jo
gosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától.

Lakásfenntartási támogatás adható:
a) rendszeres lakásfenntartási, vagy 

b) kamatmentes kölcsön formájában.
A rendszeres lakásfenntartási támogatás nap

tári év végéig szól, a kérelmet évenként meg kell 
újítani, és az összeg folyósítására havonta és a 
tárgyhó 15. napjáig kerül sor.

A kamatmentes kölcsön egy naptári évben 
ugyanazon személynek egyszeri alkalommal adha
tó, legfeljebb 50000 Ft-ig, kizárólag lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön megfizetésére.

A következő számban az ápolási díj, és az 
átmeneti segély folyósításának feltételeit ismertet
jük.

Sebők Péterné
klrend. vezető
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A könyvtári foglalkozások szerepe 
a gyerekek nevetésében

Május 25-én de. 10 órakor a  Somogyi Könyv
tá r Algyői Fiókkönyvtárában könyvheti rendez
vényként, Fülöp Gábor vajdasági költő (irodalmár, 
műfordító, hangjáték-szerző) tarto tt rendhagyó 
foglalkozást alsósoknak „Leó tűnődéseiből, avagy 
élő gyermekköltészet—irodalomóra egyenesben” 
címmel. A gyerekek számára egy újfajta, közvetlen 
találkozás volt ez a versekkel, a költővel, s magával 
a könyvtárral is.

Talán fel sem méljük, mennyire hasznosak az 
ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések gyerme
keink fejlődésében most, amikor általános a vizu
ális kultúra túlzott mértékű előretörése. S ezzel 
párhuzamosan szomorú tapasztalat, hogy tizen
éveseink egyre ritkábban járnak  könyvtárba, egyre 
kevesebbet olvasnak.

Mit tehetünk, hogyan segíthetjük az olvasás
kultúra fejlődését? Hogyan állíthatnánk meg ezt a 
tendenciát?

Sokan töprengünk rajta, s próbálkozunk a 
probléma megoldásával. Egyik ilyen lehetőségnek 
tartom a tanóra, tanterv keretein belüli foglalkozás
sal egybekötött könyvtári látogatást, mely sok tekin
tetben segíti a pedagógusok munkáját. így a gyere
kek élményszerűen (új, más, a  megszokott osztály
teremtől különböző, otthonosabb helyen) ismerked
nek meg egy-egy íróval, költővel, könyvvel, tananyag
gal. Rögtön keresgélhetnek a polcokon, választ kap
hatnak kérdéseikre. Önálló igényként Jelenik meg az 
olvasás, á kutatás. Ennek hatása pedig a gyakorlat
ban is lemérhető: a szókészlet bővülésén, a fogalma
zási készség tökéletesebbé válásán, s ezzel együtt a 
gondolkodás fejlődésén is.

Vargáné Kiss Erika
ált. isk. tanár 

és isk. könyvtáros

Napozzunk, de ...
A fényreakciók és fénybetegségek száma sza

porodik, mert környezetünkben szaporodnak a 
fényérzékenyítő és mérgező anyagok. A felnőttek 
önmagukat és gyermeküket, sőt még a csecsemő
ket is szándékosan és nem gondatlanságból a 
kozmetikailag előnyös „gyógyító” erős napsugár
zásnak teszik ki.

A bőrgyógyászat szempontjából a legfontosab
bak a 290—400-es UV-ak, UVA és UVB. Gyerme
kek és csecsemők napégése szempontjából fontos.

hogy a visszaverődő fények megsokszorozzák az 
ártalmakat. Nagymértékben visszaverődnek a víz
tükörről, hóról, sziklafalról, oldalfalról, homokról 
stb. A napégés az enyhe pirosságtól a súlyos, 
fájdalmas, hólyagokkal-duzzadással Járó II. fokú 
égési reakcióig teljed. 6—10 órával a naphatás 
u tán jelentkeznek a tünetek és 24 óra múlva érik 
el a maximumot, 2-4 nap múlva csökkennek.

Legfontosabb a megelőzés. Főleg a szőke, vö
rös hajú és kék szemű, szeplős gyermekek veszé
lyeztetettek. A legújabb fényvédőkrémek megvédik 
a bőrt az UV-fény ártalmaitól. Elnyelik a fényt.

A kozmetikai ipar is felismerte ezt és nem a 
bám ulást elősegítő szereket népszerűsítik, hanem 
azokat, amelyek mérséklik a Nap égető hatását. 
Ún. fényvédő faktorokat tartalmaznak a  naptejek, 
krémek. Védő anyagok, paraaminobenzoesav (PA- 
BA), benzofenon és cínnomat.

Fürdés után a fényvédő krémeket újra kell 
kenni. A fényvédő faktorokat számmal Jelzik 4—
16-ig. 4—5-ös mérsékelt, 8—10-es erősebb, a 16- 
os extraerős fényvédő. Napégésre Jók a hűsítő 
naptejek, borogatás, de a cinkolajos rázókeverék 
szárító hatása miatt gyermekek bőrére nem alkal
mazható.

Van, aki fokozottéin érzékeny a Napra és ebben 
külső vagy belső eredetű anyagoknak is szerepe 
van. így bizonyos gyógyszerek szedésekor nem 
ajánlatos napozni; pl. Sulfánomidok (Szumetro- 
lim, Potasept, Tetran, Doxicylyn, gomba ellenes 
szerek, vizelethaj tők).

A külső anyagok; különböző szappanok, kré
mek, mosóporok optikai fehérítő alkotó részei. 
Gondolni kell arra is, hogy az UVA-sugár az üvegen 
is áthatol, tehát pl. az autóban ülő gyermek sincs 
védve, és a ruházat — különösen nyáron — sem 
nyújt védelmet. Növények leveleiből kipréselődő 
nedvektől a gyerekek kezén vagy lábán bőrpír-hó- 
lyag Jöhet létre a fény hatására, pl. a paszternák 
ilyen. így leégés mellett csalános kiütés, viszkető 
bőrpír, viszkető hólyagok is jöhetnek létre a gyer
mek bőrén a fénytől. A bőrtüneteket láz, rossz 
közérzet, fejfájás, hasmenés, levertség kísérheti. 
Ilyenkor fontos a hűvös szoba, lázcsillapító és 
nagyon sok folyadék (hideg cukros tea).

Fehér, érzékeny bőrűek kerüljék a hosszabb 
ideig tartó erős napozást. Tanácsos a bőr fokozatos 
hozzászoktatása a napozáshoz és legalább 15-ös 
fényvédő faktorszámú krémet használjanak, ezzel 
csökkenthető a bőrrák kialakulásának veszélye. 
Van, aki a fényvédő PABA-ra is érzékeny, azoknak 
oxibenzon tartalm út kell használnia, ilyen például 
az AVON 19-es faktorú fényvédő.

Dr. Molnár Mária 
gyermekorvos
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A HATÁS AUTOMATIKUS? — A szentségek {elvételéről
Azt, hogy hét szentség van a katolikus egyház

ban, mindenki tudja. Talán sokan fel is tudják 
sorolni. De az, hogy mik ezek valójában, és valakit 
miért nem engednek valamelyik szentséghez, már 
nem mindenki előtt világos.

Életünkben vannak nehéz, sorsfordító helyze
tek. Amikor hirtelen feltárul előttünk az Élei, a 
meglepetésszerű, a titkokat rejtő, a veszélyeztetett. 
Határhelyzeteknek Is nevezik ezeket. Különösen 
Ilyenkor érezzük szükségét annak, hogy álljon 
mellénk valaki, bátorítson, erősítsen.

A názáreti Jézus, akinek történeti létét ma 
m ár komoly történész nem vitatja, új tanítást adott 
kortársainak. Beszélt Istenről, aki Atyja áz embe
reknek, és legfőbb gondja, hogy gyermekeivel tö
rődjön, akik, mivel egy Atyjuk van, egymásnak 
testvérei. Nemcsak hasonlatok segítségével, de sa
já t életével próbálta ledönteni az embereket elvá
lasztó falakat. Sokan megtapasztalták, hogy más
ként tanít, mint a többiek. Szavalnak ereje volt, erő 
áradt belőle. Ezért sokan nemcsak szavait ismétel
gették, hanem törekedtek együtt lenni vele. Amikor 
Vele voltak, többnek, jobbnak érezték magukat. 
Fölfedezték, hogy Jézus nemcsak eszméket, ideá
kat akar adni, hanem azt szeretné, hogy ezek 
testet, formát öltsenek. Szavalt meg lehet élni, 
életté lehet váltani, és a közel levők egy új, Isteni 
családot alkothatnak a világban. Jézus főitámadá
sa  u tán pedig megtapasztalta a maroknyi hűséges 
csoport, hogy a különösen nehéz életfordulókon 
nemcsak utat m utat az Ő szava, hanem erőt Is ad. 
így alakultak ki lassan a szentségek, azaz olyan 
események, melyek nemcsak utalnak; Istenre, ha
nem hordozzák is az Ő segítségét, mint ajándékot.

Már a kortársak tudták, hogy Jézus hitet kér 
tőlük. Hitet abban, hogy Ő tud segíteni elesettsé- 
gükön. Hitet abban, hogy életünket nem vak tör
vények irányítják, hanem van lehetőség Isten m ű
ködésére is, hitet abban, hogy a jót lehet erősíteni, 
és új energiák ébredhetnek az emberben. Ez a hit 
alapfeltétel volt Jézus erejének bennük való m ű
ködéséhez. Később, az apostolok korában, az 
ősegyházban, azt élték meg, hogy Jézus ereje kü
lönösen közöttük van jelen és működik.

Ezek után próbáljuk meg ezeket az alapelveket 
alkalmazni a mi helyzetünkre:

A szentségek a hívőknek szólnak. Ahhoz, hogy 
valaki közeledhessen Istenhez, hinnie kell, hogy Ő 
van. Hit nélkül a szentségek csak külsőséges esemé
nyek, rosszabb esetben színház, vagy mágia. A 
szentség nem úgy működik, mint az automata, hogy 
bedobom a pénzt, és kijön a Coca Cola vagy a 
buszjegy ... A szentség inkább egy kis magocskához

hasonlít, melyet elültetünk, és aztán biztosítanunk 
kell a megfelelő környezetet (hőmérséklet, nedves
ség, fény stb.), hogy az kifejlődjön. Isten a lelkűnkbe 
helyezi az új valóságot a szentség felvételekor, de 
hogy az kikeljen, működjön, biztosítani kell a meg
felelő környezetet, a közösséget, az elfogadást...

A szentség igazi helye az Egyház, a konkrét 
egyházközség. Elsősorban ennek a közösségnek 
életétét akarja táplálni, széppé tenni. Sajnos itt 
Algyőn nem dicsekedhetünk virágzó egyházi élet
tel. Ebben a tanévben pl. nem lesz elsőáldozás, 
mert nem volt olyan gyerek, aki kellően felkészült 
erre az eseményre, az Istennel való találkozásnak 
erre a formájára.

Néhány keresztelést azért halasztottunk el, 
mert a szülők maguk sem éltek a hitük szerint, pl. 
nem kötöttek egyházi házasságot, holott nem volt 
akadálya, akkor pedig hogyan tudnák biztosítani, 
hogy gyermekük megkapja a megfelelő környezetet, 
amelyben megkereszteltként Jól tudna fejlődni?!

A házasságot akkor is meg lehet egyházilag 
kötni, amikor csak az egyik fél a hívő, de a másik 
ígéretet tesz, hogy nem akadályozza őt hite gyakor
lásában.

Isten elkötelezte magát az irántunk való sze- 
retetre. Erről tanúskodnak a szentségek, és sze
retnénk mi keresztények, ha életünk is ezt tanú
sítaná.

Dr. Balogh József
plébániai kormányzó

Fülöp Gábor: HAL-RÍMEK

Azért szeretem a pontyot 
mert hasán hordja a kontyot 
azért szeretem a kárászt 
mert behúzza mindkét lábát
Szeretem még az angolnát 
mert adja magát angolnak 
a harcsát azt nem szeretem 
de a bajszát még megeszem
Hanem aztán a dög sügér 
egy valódi szálka-űzér 
a legbájosabb hal a csuka 
hiszen éjjel-nappal kuka
Rövidlátó hal a csík 
állandóan kancsalít 
végül: legjobb hal a rák 
mert megcsípi a zebrát
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Együtt minden könnyebb!
Nagy örömmel írom, hogy Javultak a Kismama 

Klub körülményei, ami abban nyilvánul meg, hogy 
tudtam vásárolni Játékokat és megvolt az első vá
sár is, ahol kedvezményes áron Jutottak hozzá az 
anyukák egyes áruféleségekhez.

Beindult a ruha-csereakció is, az egyik nagy
mama Jóvoltából, aki saját telkén külön helységet 
biztosít a számunkra a ruhaneműk, Játékok és 
egyéb továbbadásra szárit használati tárgyak tá
rolására. Bárki, aki úgy érzi, hogy ilyenfelesleges 
holmi/a van otthon, keresse fe l „Margó mamát" a 
Kócsag u. 13. szám  alatt, a hét bármely munkanap
já n  10 és 17 óra között.

A Nyugdíja Klub tagjával, Bakosné Fekete Má
riával megbeszéltük, hogy a nyugdíjasok is bekap
csolódhatnának a ruhacserébe, hiszen minden 
háznál akad például olyan pulcsi amit ingre cserél
nének. A sor természetesen folytatható lenne mert 
mindenkinek más az amit elcserélne számárafon- 
tosabb dologra.

Szeretnék újfent köszönetét mondani azoknak 
akik lehetővé tették, hogy gyermekeink szép, új 
Játékokkal Játszhassanak és olcsóbban Juthassa
nak hozzá bizonyos dolgokhoz.

Balázs Ágnes

Kerti munkák
Kezdjük meg a kajszi-, az őszibarack-, az al- 

ma- és a körtefák termésének kiritkítását. Ezek a 
fák ugyanis hajlamosak arra, hogy kedvező virág
zás után nem teszi lehetővé, hogy valamennyi 
gyümölcs elegendő tápanyaghoz jusson. így a gyü
mölcsök felnevelése annyira legyengíti a fát, hogy 
nem marad ereje a következő évi termőrügyek 
kifejlesztéséhez.

Akajszit és am andulát a keleti gyümölcsmoly, 
a  pajzstetvek, agromónia és a  varasodás ellen, a 
szilvát és a ringlót a szilvamoly, pajzstetvek, a 
takácsatkák és a levélbetegségek ellen permetez
zük. Az őszibarackfákat is több jelentős kártevő 
támadhatja meg (keleti gyümölcsmoly hernyói a 
kaliforniai és a  szilva-pajzstetű lárvái, a hamvas 
őszibarack-levéltetvek és a takácsatkák). Ellenük 
szükséges ismételten permeteznünk.

A szamóca Illatos, ízes gyümölcseit kocsá
nyiakkal együtt szedjük le — ne tépjük — a tőről. 
A letermett három éréséi idősebb szamócaágyáso- 
kat ássuk fel, a töveket hordjuk a komposztra. A

szamóca-ostorindák és gyökeres palánták számá
ra készítsünk félárnyékos helyen erősítő iskolát, 
amit ültetés u tán rendszeresen öntözzünk.

A szőlő kötözése most m ár m indenütt idősze
rű. Ezzel segítjük a szőlő hajtásainak a fény felé 
növekedését, másrészt megakadályozzuk a szélká
rokat, s jelentősen csökken a  peronoszpóra veszé
lye is. A fiatal szőlőket nagy gonddal permetezzük. 
A fürtvirágzat megnyúlása idején meg kell ismétel
nünk a fő károsítok elleni védekezést. A sorközöket 
tartsuk gyommentesen. A pincében kísérjük figye
lemmel boraink fejlődését, s végezzük el a harm a
dik fejtést.

A zöldborsót egy- vagy kétnaponként, a főve- 
tésú korai gyökérzöldségeket folyamatosan szed
jük. Szabad földön a paradicsomot rendszeresen 
öntözzük.

Rózsáinkat ha első virá
gaik  m ár e lh e rv ad tak , 
metsszük meg ismét, azon
ban ne túl rövidre, hogy a 
következő virágot hozó haj
tás gyorsabban kifejlődhes
sen. A futórózsák elnyílott 
virágait is csípjük le. Az 
örökzöldek és a tavasszal ül
tetett növények sok vizet igé
nyelnek; ugyancsak vízigé
nyesek az egynyári virágok 
is. Eredményesebb kevesebbszer alaposan, mint 
többször kevés vízzel öntözni. Utána, amint meg
szikkadt a talaj, felületét gereblyével lazítsuk meg.

Szeretettet t/árjuk kedves Vásárlóinkat! 
Ballagási Virágrendeléseket Június elejé
től folyamatosan feli/eszünk.
Nyitüa tartás:
hétfőtől péntekig &— 16 óráig 
szombat 8—  12 óráig
Telefon: 367-297

Ida  virágüzlet
Algyő, Vásárhelyi u. 26.

Szeptembertől üzletbérleményem bérleti 
joga átadó, 30  m2. Telefonhasználat meg
oldható. Telefon: 367-297.
Jelige: „Kocsma ki zárt/a"

Id a  virágüzlet
Algyő, Vásárhelyi u. 26.
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Mit kelt tudni a Tisza- 
és Természetbarát Társulásrőt}
A korábbi kajak-kenu szakosztályból nőtte ki 

magát. Elsődleges célja megteremteni a feltételeit 
egy folyamatos vízlélet kialakulásának. Szeretnék 
bekapcsolni a lakosság egészét, tekintet nélkül 
nemre, korra, foglalkozásra.

Felkínálják lehetőségeiket az ált. iskolának, 
halászoknak, csónaktulajdonosoknak, a MA- 
HART-nak. Teheti ezt azért is, mert az  Alsó Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóságtól vásároltak  egy 
uszályt. Az uszály, mely jelenleg a régi hajóállomás 
helyén vesztegel, komoly javítási munka és némi 
átalakítás u tán kerül majd végleges helyére, a 
Komp utcai lejáróhoz. Szándékuk szerint az éjjel
nappal felügyelet alatt álló létesítményben helyet 
biztosítanak a hajósoknak, kikötő lehetőséget a 
csónakoknak, őrizetet a halászladikoknak.

Alkalmassá kívánják tenni a biztonságos ha
jókikötésre és ezek után Algyő ismét bekapcsolód
hatna a  korábban kedvelt folyami hajózásba. Az 
uszály méreténél fogva büfét és más vendéglátó 
tevékenységet is magába fogadhat.

A tervezett tásulás vagyonát a tagok bocsátj ák 
rendelkezésre, akik a vagyon növekményéből kö
zösen részesednek, a veszteséget közösen viselik.

Minden további érdeklődőnek felvilágosítást 
ad Csűri Sándor.

Molnárné Vida Zsuzsa

Kábel-hírek
A Fazekas és az Egészségház utca után a 

Géza utca is bekapcsolódhatott a rendszerbe. Má
ju s  25-én már 9 csatorna közül válogathattak a 
tulajdonosok. A továbbiakban kerül sor a Téglás 
utca—MAKK 7-es és a repülőtérig tartó szakasz  — 
és a Hóvirág utca törzskábelének vezetésére.

Nyuqdijashírek
Megválasztotta új vezetőjét a nyugdíjas klub. 

Turdéli Sándomé Borlka személyében ügyes, rá
termett, volt DÉGÁZ-dolgozó került a klub élére. 

Ajelen pillanatban 56 tagot számláló közösség

igyekszik az eddigi kellemes hangulatú rendezvé
nyeket, kirándulásokat, szomszédolásokat, ünne
pi vacsorákat továbbra is folytatni. Ezekhez az 
idén is némi anyagi támogatást kaptak a részön
kormányzattól. A klubtagok egy évre 200 Ft tagdí
ja t fizetnek és találkoznak minden csütörtökön
17—19 óráig a Művelődési Házban.

Közterületekről
Felvetődött, hogy az Algyő területén lévő köz- 

intézmények (Egészségház, Könyvtár vagy a Ját
szótér) előtti közterületeket kinek a kötelessége 
tisztán tartani?

Érdeklődésemre elmondták, hogy a közterüle
teket a kezelő Városgondnokság megbízása alap

já n  a Városgazdálkodási Vállalat tartja rendben. 
Ez eddig igencsak nehézkesen ment. ígéretet kap
tam rá, hogy az említett területeket a  vállalat vál
lalkozás formájában próbál/a takaríttatni, Jelenleg 
ennek szervezése, bizonyos dolgok tisztázása van 
folyamatban.

Sebök Péterné
kirendeltségvezető

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □

HIRDETÉSEK
Kenőanyagok, motorolajak olcsóbban, ingye

nes házhozszállítással.
DÁVID JÁNOS,

6723 Szeged,
Űrhajós u. 1. II. 8.
Telefon: (62) 470-758

Gépírószolgálat éjjel-nappal, magyar, orosz, 
angol, latin, német és olasz nyelven.

Segítek ügyes-bajos dolgai intézésében, mon
dandója megfogalmazásában, helyesírásának kor
rigálásában.

6723 Szeged, Űrhajós u. 1. II. 8.
Telefon: (62) 470-758

JÚNIUS



Algyffi Hírmondó 9

Tt/M/ ILLIK
D ivatba jö n 

nek újra a hétvégi 
ö s sz e jö v e te le k , 
partyk, kártyadél
utánok és egyéb 
olyan rendezvé
nyek, ahol illik a 
vendégeket étellel 
és Itallal egyaránt 
megkínálni. Nem 

árt tudni, hogy melyek az alapvető követelmények 
a háziasszony száméira.

Az ízlés- és az étkezési formák a kulturális 
technikai fejlődés során lényegesen átalakultak és 
m a is változnak. Annak ellenére, hogy az ételek és 
italok összeállításában kialakult egy nemzetközi
leg elfogadott rend, minden országban megmarad
tak bizonyos — esetenként óriási különbséget je 
lentő — helyi, nemzeti sajátosságok.

A főétkezés (ebéd vagy vacsora) az európai 
kultúrkör szerint legalább 3-4 fogásból áll, vagy 
5-6 fogásból amennyiben díszebéd vagy ünnepi 
vacsora. Az afrikai és ázsiai országokban a fogások 
más jellegűek és számuk is jóval nagyobb lehet. Az 
etikett történelme ismer olyan fényes lakomákat, 
amelyek menüjét a résztvevők 8 óra alatt sem 
tudták végigenni; ez manapság semmiféleképpen 
sem Jelenthet követendő példát.

A m enü összeá llítá sa  során az alábbi fogá
sokból lehet válogatni:

— előétel (mindig a leves előtt: kaviár, füstölt 
lazac, grapefruit, sárgadinnye, vegyes ízelítő);

— leves
— meleg előétel, mindig a leves után (húsos 

palacsinta, főtt húsok m ártásokkal...);
— főétel (húsételek, halak megfelelő körítés

sel, salátákkal). Egyes országokban a salátát külön 
fogásként szolgálják fel. Nagyon ünnepélyes alkal
makkor kétféle főétel is adható.

— sajtok (Ez is országonként eltérő, például 
franciaországban a  desszert előtt, Angliában a desz- 
szert után tálalják.)

— desszert Különféle édességek, parfék tor
ták, ré tesek ...

— gyümölcs (vagy gyümölcssaláta, komp ót)
— kávé esetleg tea (az étrendhez tartozóan).
Az ételek sorrendjének összeállításakor törté

nelmileg kialakult gasztronómiai elveket kell kö
vetnünk:

— a menüsorban kínált ételféleségek külön
bözzenek egymástól és alkalmi megítélés szerint 
tartalmazzanak (mértéktartóan) hazai specialitá
sokat. Fontos követelmény, hogy azonos alapanya

gokból készült körítés vagy m ártás kétszer nem 
szerepelhet.

— ha a menüben kétféle húsétel van, azok 
nem készülhetnek azonos alapanyagból (pl.: sült
csirke és csirkepaprikás). Vannak fehér húsok, 
ezek a galamb, a csirke, a szárnyasok, a borjú és 
a bárány, vannak barna húsok, ezek a marha, a 
sertés és a vadhús.

A z ita lk ín á la t
Meghatározásánál a következő szempontokat 

kell figyelembe venni:
— az aperitif feladata az étvágygerjesztés, 

ezért rendszerint tömény ital (pálinkák, koktélok). 
Kocsival érkezőknek, vagy aki nem fogyaszt alko
holt üdítőitalt illik felszolgálni. Természetesen 
nem szénsavasat, hogy ne kerüljön az illető kelle
metlen helyzetbe az asztalnál.

— az előételhez száraz, fehér bor illik;
— a leveshez: ha az előétel megelőzi, nem já r  

külön ital; ha előétel nem előzi meg, esetleg sört 
kínálhatnak mellé (régen a leveshez szorbetet ad
tak, mondván, hogy a forró leves után a gyomort 
lehűtse, előkészítse a többi fogásra, lehet, hogy 
innen származik a sör kínálása?)

— halételhez savanykás, vagy félszáraz bor Jár 
a hal és a mártás fajtájától függően;

— fehérhúshoz édeskés, fehér pecsenyebor 
vagy könnyű vörösbor Illik;

— barna húshoz magas szesztartalmú (nehéz) 
vörösbor illik;

— a sajthoz rendszerint könnyű vörösbort 
kínálnak (Franciaországban és Hollandiában kü
lön etikett szabályozza a sajtok és a borok társítá
sát.);

— a desszerthez édes likőr vagy aszúbor, illet
ve pezsgő illik.

Az étkezés után (vagy a kávé mellé) szoktak 
konyakot kínálni, de a desszerthez kínált bor vagy 
pezsgő után m ár nem.

Összeállította: 
Balázs Ágnes

Lakodalomra, rendezvényre 
minden igényt kielégítő, nagy
HŰTŐKOCSI BÉRELHETŐ

Érdeklődni: 
Algyő, Kastélykert u. 100/A 

Üzenetrögzítős telefon: 367-392

JÚNIUS
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Négykeréken
A Golf lépcsőshátú változatának tekinthetjük 

a Je tta  néven futó modellt. Motorizáltságuk, szer
kezeti egységeik megegyeznek, az egyes típusok 
néhány ezer forinttal kerülnek többe a Golfnál.

A Jetta 1979—80-as piacradobásánál nagy 
csalódást okozott és később sem lett népszerűbb. 
Ez ellentmond a logikának. A sikeres Golfnál még 
sikeresebbnek kellett volna lennie, mert a három
szor nagyobb csomagtartó stb. de mégsem. Ez a 
„miért nem” ez azóta is rejtély. Talán a Je tta  név 
nem tetszett a közönségnek, így az új változatot 
1991-ben Vento néven adták ki. A Vento a várako
zással ellentétben még nagyobb sikert aratott. A 
VW a tökéletességre törekedett és ez a VW-tól 
megszokott minőségben teljes siker. Motorjai 1,4 
i-től a VR6-lg minden, 60—174 LE-vel. Fokozott 
tervezőmunka folyt a passzív biztonság irányába, 
tehát a lehető legbiztonságosabb karosszériát ter
vezték meg. Ára 1,4 mill. Ft-tól 3,5 mill.-ig teljed.

A passatot, mint szélrendszert az emberiség 
m ár több mint 100 éve ismeri, de a VW Passatot 
csak 1973 óta. Ezzel indultak igazán a VW-nál az 
új szelek és áramlatok. Először 4 ajtós limuzin, 
később kombilimuzin 3 és 5 ajtóval, majd a Passat
5 ajtós változata a  Variant tette teljessé a karosz- 
széria-kínálatot. Nagy és jól kihasználható belső 
tér, kitűnő rugózás Jellemzi a gazdaságos modellt. 
Ez volt az első európai autó, mely Igazán sokoldalú 
volt. Haza lehetett szállítani a konyhabútort az 
üzletből és színházba, fogadáson is meg lehetett 
vele jelenni. Motorjai az 1,3-tól 20-ig terjedt, az új 
Passatoké 1,6 i-től a VR 6-ig. Hasonlóan a Vento- 
hoz a  Passat új változata is biztonsági karosszériát 
kapott. Ára 1,7 milliótól 1,9 millióig terjed. (Ma
gyarországon árult változatai.)

A VW sportmodellje a Scirocco, új néven a 
Corrado. A Scirocco egyidős a Golffal, Pólóval, a 
Passattal, motorjai is azok voltak, amik akkor 
általában a VW-nekben dolgoztak. Csakhogy a 
konkurencia ezt nem engedte sokáig. Új motorokat 
állítottak csatasorba 1,5 i., 1,8 i. Jelzéssel 100 és 
136 LE-vel. A viszonylag tágas kupé 4 főnek ké
nyelmes, gyors utazást nyújtott. De a konkurencia 
nem állt le. A kocka alakú szögletes karosszériát 
’89-ben egy szélcsatorna szülte cseppalak váltotta 
fel a Scirocco nevet pedig a Corrado. Az új változat 
új motorokat is kapott, melyeknek a különlegessé
ge a G töltő. A G töltő lényege az, hogy egy csiga
vonal ú házban egy spirál alternáló mozgást végez 
és így hordja a levegőt a hengerbe (tölti).

Létezik: 1,6 1 G 40 és 1,8 i G60-as motor 140, 
111. 160 LE-vel. (A 40 és a 60 a levegőszállítás

mennyiségére utal.) De szerelik a régi motorokkal 
is. Ezekkel az erőművekkel fergetegeset tud alakí
tani egy Jó vezető és az autó párosa. 0—100 km /h- 
ra  7 másodperc kell és az autó vége 240 km /h.

A használt piacon előkelő helyet foglal el a VW, 
tartja árait. 10 évesnél Idősebb modelleket szere
lővel érdemes megnézetni. Különös tulajdonság, 
hogy az átlagos használatnál az autó minden rész
egysége egyszerre kopik és ha egyszer valamely 
fődarab tönkrement, akkor várható, hogy a többi 
is Jön sorba. De ez a korhatár gyakran 16—18 év. 
A VÁG kétségtelenül az első Európában. Eladás
ban a világon ötödik, 16%-os világpiaci részesedé
se van. Világcég jellegű és szemben a  GM-mel, csak 
autókkal foglalkozik. Folyamatosan fejlődik. A 
VAG-nak vannak a világon a legjobban megfizetett 
dolgozói, heti 37 órát dolgoznák, de ez 1995-től 
35-re csökken.

A következő számban az Audi kerül sorra.

Bakos Gábor

Teljes
| felújítás után

újra megnyílt a
bisztró,

ahol tehetőség Van ízletesen elkészí
te tt étetek étlapról Való rendelésére, 
Valamint 12— H  óra között menü 

fogyasztására, kihordására.
-  üzletvezető -

Menyasszonyi ruha és koszorúslány-ruha köl
csönözhető 155 cm magas termetre.

Érdeklődni: Algyő, Süli A. u. 15.

Szent István térhez közel eső, 125 m2-es, telefo
nos magánház 400 m2 telken eladó. Telefon: 325-707

A KÖNTÖS CUKRÁSZM szünnap nélkül 
10—  18 óráig Várja 
Kedves Vásárlóití

JÚNIUS
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Óvodai hírek
Beíratásról: az óvodai férőhely 185 fő; beirat

kozott régi óvodás 146 fő, új óvodás 45 fő, össze
sen: 191 fő. Évközi felvételre előjegyezve 16 gyer
mek, akik 1994. Jan. 1.—máj. 31-ig töltik a 3. 
életévet.

Az oktatási törvény és a szociális törvény fel
tételeit figyelembe véve csak a felvételre jogosult 
gyermekek vehetők fel az óvodába. A döntésről a 
későbbiekben kerül sor. A felvétel feltételeit az 
óvodai hirdetőtáblán közzétettük.

Iskolai hírek
Tanulmányi kirándulások szervezése június 

5—7-ig.
Vizsgák u tán  a Jegyek lezárása: Június 8-án.
ALGYŐI NAPOK június 8—11-ig, a  gyermekek 

munkáiból kiállítás, vetélkedők, sport.
BALLAGÁS Június 12-én 9 órakor. Tanévzáró 

ünnepség jún ius 16-án, 17 órakor (bizonyítványok 
kiosztása).

A Művelődési Ház programja 
1993. június

5. Vendégszereplés Öttömösön.
6. Pedagógusnap.
8. 17 óra Táncház
9. Algyői napok: kulturális, sport és egyéb ve

télkedők
16 óra Kismamák Klubja

10. 18 óra Kishangverseny
11. 17 óra Gyerektábor szervezése és megbeszé

lése
12. 9 óra Ballagás
13. 10 óra Ballagási videó megtekintése
15. 17 óra Kárpátaljai szereplésünk videó felvé

telének megtekintése
16. 18 óra Ping-pong verseny
17. 16 óra Tollaslabda verseny
18. 18 óra Betekintés a szakkörök életébe
19. 9 óra Vendégszereplés Budapesten

12 óra Nyugdíjas Klubok találkozója+ebéd 
22. 17 óra Vége a sulinak! Suli-buli

23. 16 óra Kirándulás Sziksóstóra
24. 17 óra Munkák a kiskertekben
25. Kirándulás a Tisza-partján a szabadstran

don
26. Vendégszereplés Földeákon
27. 10 óra Felkészülés a gyerektáborra
28. 8 órakor Gyermek tánc-zene és énektábor 

beindítása
29. 8 óra Jeles napok
30. 8 óra A népzene néptánc és a népdal kap

csolata

Háziorvosok június havi 
rendelési ideje

Június ;ig
8—1230 óráig: 

13—1730 óráig:

Június 7—11-lg
8—1230 óráig:

13—1730 óráig: 
Június 14—18-ig

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:

Június 21—25-ig
8—1230 óráig:

13—1730 óráig: 
Június 28—Július 2

8—12 óráig: 
13—1730 óráig:

dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. ősi Ibolya

dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária

dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 
dr. Tóth Mária 
ig
dr. Tóth Mária 
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

Pénteken m indig 1 7 óráig van rendelés!

JÚNIUS
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A Nap állása 
az Ikrek jegyében 

(máj. 22-tól jún. 2 híg)

Nehezen kiismerhető emberek, 
ezért nehezen is érthetők meg. Bő
kezűek és fukarok egyszerre, fellé
pésük lehet határozott, de félénk

ideges is, konzervatívak és haladók. Majdnem minden 
tulajdonságuknak, sőt sorsuknak is: két arca van. Csak 
a  gondban és a  bajban egyformák, m ert ezt nehezen 
tudják elviselni, egészen feldúlja idegeiket.

Élénkek, mozgékonyak, nyugtalanok és ingerléke
nyek. Gondolkodásmódjuk rendszerint világos, kritiká
jukban  logika van, érdeklődésük sokoldalú, úgyhogy 
sokszor elaprózzák magukat. Feltűnő náluk, hogy sze
retik a változatosságot, legjobban szeretnének egyidő- 
ben kétféle dolgot csinálni vagy két helyen lenni. Sok
szor elkezdenek valamit, majd abbahagyják, közben 
máshoz kezdenek és csak azután folytatják megint az 
első m unkát. Ez a velük született sokoldalú és nyugta
lan szellemben rejlik. Ezért többnyire felületesek, am it 
azonban igen ügyesen tudnak  leplezni.

Könnyen befolyásolhatók, környezetük könnyen 
téríti el őket szándékaiktól. Energiájuk inkább agilitás
nak, mozgékonyságnak tekinthető, és azt rendszerint 
prak tikusan  kihasználható képzettség elérésére hasz
nálják fel. Okosan gondolnak előnyeikre, kereskedői 
ügyességgel rendelkeznek, beszédben és írásban tehet
ségesek. Serénységük nem enged nekik szabad időt. 
Könnyen túldolgozzák magukat. Lelkileg igen érzéke
nyek és könnyen elveszítik egyensúlyukat.

Belátó értelem, ésszerű érvek elfogadása, alkal
m azkodás jellemzi őket. Gyorsan fogják fel a  pillanat 
követelményeit és bajban is eltalálják, am it tenniük kell.

T ársaságban az Ikrek-típus szeretetre méltó, udva
rias, barátságos, többnyire tréfás. Jó hum orú. Igen 
ügyes és jó  m odora van. Ezért általános szim pátiának 
örvend. Könyvkereskedők, utazók, tudósítók között sok 
Ikrek-típusút találunk, m ert megértik a nagyközönség 
ízlését. Sok alvásra van szükségük, nagy Izgalmaktól 
tartózkodniok kell.

Az Ikrek jegyében született férfihoz és nőhöz a 
legjobb partner a  Mérleg és a Vízöntő jegyében született 
nő, illetve férfi.

Szerencsenapja a  csütörtök, szerencseköve a to
páz, szerencseszíne a  viola.

Keresztes Szent János: Az Isten félelme
Vízszintes: l .A  beküldendő első része. 20. Azonos 

betűk. 21. Autóból motort kivenne. 22. Árusítana. 23. 
Fővárosa: Bamako. 25. Kiskutya. 26. Lét. 28. Az NSZK 
fővárosa volt. 29. Bútorrugózat. 31. Nem tömör, lyukas. 33. 
Békés megyei községből való. 35. Személyes névmás. 36. 
Dugig rak. 38. Dél-Amerikában honos, kis termetű láma. 
40. Vonatkozó névmás. 41. Tanú egynemű betűi. 43. Mene, 
... ufarszin — fenyegető értelmű kijelentés. 45. Edzést tart.
47. Marié Jósé ... francia színésznő. 49. Bíznak. 51. Asztá-

cium. 52. ... tesz — rászed, becsap. 54. Holland sajtváros. 
56. Találja. 57. Lenget. 61. Igekötő. 62. Tinta angolul. 64. 
Tagadószó. 65. Tesz. 66. Maugli kígyója. 67. Vércsatorna.
68. Az elmúlt nap. 76. Magyar focicsapat. 77. Pusztít. 79. 
Női becenév. 80. Egér része. 81. A költészet egyik ága. 82. 
Robbanószerkezet. 85. Ajtót hirtelen kitár pl. szerel
mesekre. 88. Aláírások utáni rövidítés. 89. Helyrag. 90. Xe 
a vegyjele. 92, Rugó egyneműi. 93. Titokban néz. 95. Voz- 
nyeszenszkij elbeszélő költeménye. 96. Német névelő. 98. 
Ázsiai ország. 99. Szervezet, bizottság legmagasabb rangú 
tisztségviselője. 102. Duhaj, érzéki erdei Istenség a görög 
mitológiában. 104. Főpap az „István a király"-bán.

Függőleges: 2. Útszakasz. 3. Idea. 4. Távoli ős. 5. 
Szoprán szerep a Turandotban. 6. Japán, svcd autójel. 7. 
A beküldendő harmadik része. 8. Magasba tartja. 9. Idős. 
10. A medúza a vízben ezt teszi. 11. Római 550. 12. Középen 
kinézi 13. ... házasságból — Ingmar Bergman filmje. 14. 
Éhes vagyok. 19. Emberevő. 23. A beküldendő második 
része. 24. Nervus. 27.: Lendület, hév ékezet nélkül. 30. 
Rangjelző. 31. Taktusos. 32. Kuckó, zug. 34. Betegség. 37. 
...-köz — a magyarok egyik állomáshelye volt a Honfoglalás 
előtt. 39. Kairói. 40. Nitrogénnel való kapcsolatot jelöl. 42. 
U stl... Labem. 44. Lítium. 46. A Dunának egy a hangja vele.
48. Spártában erről a hegyről taszították le a nyomorék és 
gyenge gyermekeket. 50. Zongora. 53. Üt-ver, harcol. 55. 
Mangán, nitrogén. 58. Mezőgazddasági eszköz. 59. Víz kl- 
áradását akadályozó építmény. 60. ... Kornél Kosztolányi - 
alak. 63. Ábel gyilkosa. 65. Költői napszak. 67. Nem földi.
69. Czuczor G. álneve. 70. Gyakorlat, Jártasság idegen 
szóval. 71. Gyakori lónév. 72. Dörgő (ég). 73. Zsebre rak. 
74. Érlel az elején. 75. Szenegál fővárosa. 78. Fordított női 
név. 83. New klds ... the block. 84. Ju d a  fia. 86. Kísértet. 
87. Olasz névelő. 91. Szóösszetételekben új a jelentése. 94. 
Szent röviden. 95. Az SZTK elődje volt. 97. Indiai légitársa
ság. 98. Magyar filmcím. 100. Logaritmus. 101. Kicsinyítő 
képző. 103. Argon.

A helyes megfejtők közül Kovács Ákos „Karcolatok” c. 
lemezét nyerte: Kovács Angéla, Algyő, Egészségház u. 15. 

Beküldési határidő: június 20.
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