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A HELYI ONKORMÁNYZAT LAPJA

ítéletidő Rákóczbtelepen
1993. jún ius 12-ei vihar és jégeső miatt a felszámolás alatt álló 

Algyői Rákóczi Tsz területéről, a Nagyfai illetményföldek területéről, 
Csergő-telep és Péterlaka területéről 142 család Jelentett be mező- 
gazdasági kárt, 367,74 ha. Rákóczi telepén és Nagyfán a kár 100%- 
ra becsült, míg Csergő telepen és Péterlaka területén 80-90%-os a 
becsült kár.

A károk kultúránként részletezve: kukorica 181 ha; búza 74 
ha; árpa 39 ha; zab 10 ha; lucerna 16,26 ha, összesen: 320,26 ha; 
paprika 25 ha; hagyma 4 ha; csemege kukorica 3,5 ha; napraforgó 
4,2 ha; burgonya 1,59 ha; konyhakerti növ. 6,09 ha; gyümölcsös 
(szőlő) 1,8 ha; sütőtök 1,3 ha, összesen: 47,48 ha.

Az elemi csapás következtében Jelenleg 26 család jelentett be 
egyszeri szociális segélykérelmet a kirendeltségen, ingóságaikban és 
állatállományaikban bekövetkezett kár miatt. A kárbejelentés tovább
ra Is folyik, ezt indokolja az a tény, hogy az adott térségben a tanyák 
elszórtan helyezkednek el, autóbusz-közlekedés naponta a tanyavilág
ból csak háromszor indul. Indokolja továbbá az, hogy központi kárfel
mérés nem történt, így az ott lakók nagyrésze csak a szomszéddal való 
találkozáskor tájékozódik a kár miatti segélykérelmének lehetőségéről. 
Algyő belterületétől 12—16 km-re lakó idős emberektől nem várható el, 
figyelembe véve az elemi kár okozta megélhetési gondokat, és az emiatt 
szükséges soron kívüli mezőgazdasági munkák elvégzését félbeszakítva 
bekerékpározzanak a kirendeltségre.

A 26 család által bejelentett elemi károkra Jellemző, hogy a vihar 
az épületek cserépfedését megbontva az 50-től a 300 db cserépig 
vert le és tört össze. Néhol megbontva, és megcsavarva a tetőszer- 
kezet faanyagát. A beázások következtében (mivel többségük vályog 
épület) igen sok helyen a mennyezet sártapasztása leszakadt. Voltak 
épületek ahol a  kémények a padlásra bedőltek, tüzfalszakaszok 
omlottak le. Nagyon kevés azoknak a tanyaépületeknek a száma 
ahol üvegkárokat ne Jeleztek volna. Igen sok család a tyúktojás 
nagyságú jégeső miatt jelentett be aprójószágok (csirke, kacsa, stb.) 
elhullását. Jelentős károkat jelentettek be az állattartási épületek 
állagában is, melyek elsősorban tetőszerkezetek, oldalfalak megron
gálódását jelenti.

Sebők Péterné
kirendeltségvez.
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4 Algyői Hírmondó

KENDELETEK
A pénzbeni és természetben nyújtható szociá

lis ellátás feltételeinek ismertetését folytatom, az 
ápolási díj és az átmeneti segélyek feltételének 
ismertetésével.

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult a kérelmező akkor, ha 
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós fel
ügyeletre, gondozásra szoruló 2 évesnél idősebb, 
súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg hozzátarto
zója gondozását, ápolását végzi, és a családban az
1 főre ju tó  havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek két és félszeresét.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó,
ha

D az ápolt két hónapot meghaladóan, bármi
lyen nevelési, oktatási egészségügyi, vagy 
szociális intézményi ellátásban részesül;

3  terhességi-, gyermekágyi segélyben, gyer
mekgondozási díjban gyermekgondozási 
segélyben, vagy nevelési támogatásban ré
szesül;

3  táppénzben, baleseti táppénzben részesül;
D öregségi és egyéb nyugellátásban, illetőleg 

rendszeres szociális ellátásban, munkanél
küli ellátásban, vagy munkanélkülijövede- 
lempótló támogatásban részesül;

Z) jövedelemszerzéssel járó munkaideje a havi 
teljes munkaidő felét meghaladja.

Átmeneti segély

Átmeneti segély azoknak a személyeknek 
nyújtható, akik létfenntartását veszélyeztető rend
kívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek 
és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
m ás módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkal
m anként jelentkező többletkiadások — különösen 
betegség, elemi kár — miatt anyagi segítségre szo
rulnak.

Az átmeneti segély
a) egyszeri legfeljebb a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegéig
b) meghatározott időszakra, legfeljebb a legki

sebb öregségi nyugdíj összegéig
c) elemi károsultak segélye; legfeljebb a  min

denkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszoros 
összegéig

d) kamatmentes kölcsön mindenkori legki
sebb öregségi nyugdíj kétszeres összegéig

e) szabadságvesztés büntetésből szabadult 
személyeknek a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegéig adható.

1) gyermek- és oktatási intézmények étkezési 
térítési díjának átvállalása.

Nem állapítható meg átmeneti segély annak a 
részére, akinek saját, illetve családjában az egy 
főre jutó havi nettó Jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének kétszeresét meghaladja.

Egyszeri segélyben az részesíthető, aki alkal
manként jelentős kiadásai m iatt (pl. ruházatpót
lás, magas gyógyszerköltség stb.) segítségre szo
rul. Egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal 
részesülhet egyszeri segélyben.

Legfeljebb hat havi időtartamra szóló átmeneti 
segélyt az kaphat, aki munkanélküli, és önhibáján 
kívül a munkanélküliek jövedelempótló támogatá
sában sem részesül.

Elemi károsultnak kell tekinteni azt, akinek 
elemi csapás következtében ingósága oly mérték
ben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg 
lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált. 
Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben 
szakértői véleménnyel kell alátámasztani.

Kamatmentes kölcsönben lehet részesíteni 
azt, aki rendszeres ellátásra jogosult (pl. nyugdíj, 
járadék stb.) de az ellátást folyosító késedelmes 
teljesítése miatt megélhetése nem biztosított. A 
visszafizetés feltételeire megállapodást kell kötni, 
és rögzíteni kell törlesztés elmaradásának jogkö
vetkezményeit.

Szabadságvesztés büntetésből szabadult sze
mély részére akkor adható átmeneti segély, ha 
nincs olyan összegű börtönkeresete, amely a meg
élhetést biztosítja. Családban élő esetében a csa
lád összjövedelmét kell figyelembe venni.

Gyermek- és oktatási intézményi térítési díj 
illeti meg gyermekenként azt a szülőt (ideértve az 
örökbefogadó szülőt is) akinek a család egy főre 
jutó havi nettó jövedelme a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj kétszeresét nem haladja meg. 
Környezettanulmány alapján a támogatás oktatási 
intézményben egy tanév, bölcsődében naptári év.

A következő számban a temetési segély, köz
gyógyellátás feltételeit ismertetem

Sebök Péterné
kirendeltségvezető
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NÉG]!KERÉKEN
1904. május 10-én August Horch Zwickau-ban 

megalapította az August Horch und Cie Motorén 
Werke részvénytársaságot. Gépipari és kereskedelmi 
tevékenységet folytató cégnek 1909-re pénzügyi 
gondjai lettek és az alapító Horch kilépett. Nevét nem 
vette vissza, így az újonnan alapított autógyárának a 
Horch latin megfelelőjét az Audi nevet adta. Az audl 
magyar jélentése fülelni, hallgatni.

Kezdeti sikerek után a két gyárnak hamar ha
sonló Jellegű problémái lettek, helyzetüket tovább 
nehezítette a ’29-es gazdasági világválság. A két igaz
gatótanács tárgyalásokat kezdett az újra egyesülés
ről. 1932-ben Chemnitzi székhellyel az Audi és a 
Horch egyesítésével létrehozták az Autó Unlon-t. A 
szerelőcsarnokokban túlnyomórészt nehéz luxusli
muzinok készültek 4 ütemű motorral.

Ennek a korszaknak a legjellemzőbb képviselője 
a Horch 853, Voll und Ruhrbeck, mely 1938-ban 
Jelent meg. Egyetlen szóval jellemezhető: nehézfém. 
Motoija 8 hengeres soros elrendezésű. 5 liter löket
térfogat 100 LE-t mozgósított. Ez az autó korának 
legfejlettebb műszaki szintjén állt, 619 db készült 
belőle. A Horch készítette motorra és alvázra a Voll 
und Ruhrbeck cég készített karosszériát. Ez a kisvál
lalkozás felszerelésével és iratanyagával együtt a szö
vetségesek bombázásának áldozatává vált. A néven 
kívül jóformán semmit nem tudunk róla.

Az Autó Union a második világháború hadi
zsákmányává vált. Az akkori szovjet zóna megszál
ló hatóságai az összes mozdítható gépét és beren
dezést vonatra rakták, és a nagy Szovjetunióba 
deportálták. A háború után közvetlenül teherau
tókat, vontatókat a romeltakarítás létfontosságú 
eszközeit gyártotta. Ezek visszaszorították az au
tógyártást.

A szocialista átszervezésnek köszönhetően a 
takarékosság lett a fő szempont. A mérnökök által 
tervezett luxusautók eleve halálra voltak ítélve, 
hiszen ezek csak a rothadó kapitalizmus jelképei 
voltak.

1958-ban a kisebb-nagyobb gyárakat átépítve 
központosított vezetéssel látták el és a Trabant 
nevezetű álomgyárat hozták létre, a dolgozó német 
középrétegnek. Az egyesített autógyár neve a VEB 
sachsenring Automobilwerke Zwickau lett. Ez 
1990-ig ontotta a trabantot.

A nyugaton rekedt németeknél is volt gyára az 
Autó Unlonnak. Ez a kis műhely az NSU szárnyalnak 
védelme alatt állt, és mintegy Időzített bomba ketye
gett. Az NSU elsősorban motorkerékpárokat gyártott, 
de a háború u tán  folyamatosan személyautó- 
gyártásra állt át. Félix WankeMel a wankel motor 
konstruktőrével ’51-ben szerződést kötött a gyár.

Otromba karosszéria, zajos, magas fogyasztású wan
kel motor közel egy évtized alatt tönkretette a gyár 
hírnevét. A ’70-es évek közepén utolsó erőfeszítés
ként kihozott már hagyományos dugattyús motorú 
NSU-k végképp kudarcot vallottak az akkorra már 
fejlett versenyt diktáló német piacon, A wankelről 
többet az RX 7-es Mazda kapcsán.

Az Audi eközben lassan lépkedett a létrán. 
Olyan úton indult el, mint a Volkswagen, tehát 
tökéletes, olcsó egyszerű családi autót készített, 
Audi 50, Audi 60 és Audi 80 néven. A 60-as évek 
elejétől fejlődő gyár az 1972-ben bemutatott Audi 
80-nal elnyerte az év autója címet. Az Audi NSU 
Autó Union AG Ingolstadt-i székhelyű gyár ham ar 
népszerű lett az Audi révén. Az NSU védelmét 
élvező gyárat később a VW vette pártfogásába, és 
hozzá hasonló termékkonstrukciót alakított ki. 
Megszületett a VÁG. Kitisztult a gyártmánypaletta 
és a piacon a két gyár az egymás hiányosságait 
próbálta kiegészíteni.

A mai Audi kép a következő: Audi 80, Audi 90, 
Audi 100, Audi 200, Audi Coupe, Audi V8.

Audi 80 a VW Vento és a Seat Toledo testvére. 
Kényelmes családi autó, van kombi Változata is. 
Motorjai 1,31-től 1,81-ig teijednek. Nagyobb moto
rokat is építenek bele, de ezt jelenleg a magyar 
piacon a Porsche Hungaria mint vezérképviselet 
nem forgalmazza. Műszaki paraméterei teljesen 
megegyeznek a VW motoijaival, hiszen VW terve
zés. Az Audi 90 a 80-as luxusváltozata. A karosz- 
szériája kisebb módosításoktól eltekintve ugyan
az. A beszerelt motorok m ár nem, 2,01 115 LE-s, 
2,3i 136 LE-s. Különlegességük az, hogy 5 henge
resek. 5 hengeres motort eddig csak a Mercedes és 
Volvo hozott forgalomba. Talán kulturáltabb Járá
sa és a  6 hengerestől kisebb helyigénye miatt lett 
kedvelt. A 90-esben megtalálható az összes extra 
amit az Audi kínál.

Állandó összkerékhajtású quattro, az elektro
nikus blokkolásgátló ABS, procon ten biztonsági 
rendszer ami drótkötél segítségével megakadályoz
za a motor behatolását az utastérbe ütközés ese
tén, és az általános extrák tömkelege: napfénytető, 
klíma, elektromos mozgatások, szervók stb.

Diesel változatai a 80 és 90-es típusoknak 
egyformák, 1,9-sTDI jelzésű 90 LE-s diesel-motor. 
Különlegessége a központi befecskendezéses rend
szer, ami 25%-os üzemanyagmegtakarítást ered
ményezett. A TDI megjelenésé előtt á  VW dieselei 
szolgáltait itt is 16.0, 1.6 turbó D. Ezeknek a a 
fogyasztását is fölülmúlja a TDI hiszen 90 km /ó
nál 4,1 1 gázolajat fogyaszt. Ára 2,3 milliótól 2,7 
millióig.
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„Nagy épület a teremtés és Odüsszeusz benne minden ember” (LE.)

Gondolatok a Búcsúról, 
egyházközségünk ünnepéről

A dolgozó ember nem gondolható el a játszó 
ember nélkül, és hozzátartozik az emberi teljesség
hez az ünneplő ember is. Az ünnepi hangulatot a 
megszokott alóli felmentés hozza létre, és a dúsla- 
kodás is hozzátartozik az ünnephez. Az ünnep 
„tobzódás” az életben. Későbben kelünk, többet 
eszünk és iszunk, nem takarékoskodunk, jobban 
költekezünk, mint hétköznapokon. Ünneplőt öl
tünk, olyamit viselünk, ami nevetséges lenne 
munka közben, vagy villamoson. Ezekkel kifeje
zésre Juttatjuk és átéljük, hogy kikapcsolódunk a 
hétköznapok profán idejéből. Az ünnep lényegéhez 
tartozik a pazarlás, a számító értelem kikapcsolá
sa, a drága munkaidő feláldozása.

Az ünnep „szent idő", mely felfüggeszti az 
emberi időt. Az ünneplő ember felülemelkedik a 
hétköznapokon, kilép a megszokott időből, megha
ladja a tér időbeli egzisztencia korlátalt. Az ünnep 
hiánya a mindennapos korszerűség korlátai közé 
szorítja, az ünneplés megnyitja a tágabb összefüg
géseket, relativizálja és ezáltal emberivé teszi a 
munka- és hétköznapok világát.

Az ünnep jellemzője „összhang a világgal”, 
vagyis sajátossága az öröm. Ez olyan kivételes idő, 
amikor az egész életnek örülünk azért, mert örü
lünk egy szakaszának. Az ünnep nem felületes 
optimizmusból fakad, nem a meglevők kényelmes 
és gyáva helyesléséből. Nem tekint el a világ bor
zalmaitól, de szemébe néz az értelmetlen szörnyű
ségeknek. Aki elzárkózik a válóság helyeslése elől,

aki alapjában véve csak egy félkegyelmű meséjé
nek tekinti az emberi életet és a világot, az nem tud 
soha örülni és ünnepelni. Minél több a pénze és az 
ideje, annál nyilvánvalóbban megmutatkozik, 
hogy nincs tehetsége egyikre sem: sem az örömre, 
sem az ünnepre.

Az ünnep Jeles idő”, a megszokott életmódtól 
eltérő, a mindennapoktól különböző nevezetes 
nap. Nem ülhetünk egész évben karácsonyt, hús- 
vétot vagy búcsút. Nem az öröm, de az ünnep 
lényegéhez tartozik, hogy elmúlik. De hogy csak
ugyan ünnepelni tudjunk, hogy az ünnep valóság
gá váljék számunkra, ahhoz az kell, hogy végre 
valami más legyen, mint az untig ismételt, megszo
kott. Az kell hozzá, hogy hátat fordítsunk a hétköz
napok taposómalmának, és belépjünk abba a vi
lágba, amelyben valami mással találkozunk. Az 
ünnep feltétele az, hogy kivételes.

A három mozzanat: bőség, életigenlés, kivéte
lesség: összekapcsolja a múltat, Jelent, jövőt, és 
ezzel értelmet ad az emberi életnek. Az ünneplés 
önmagáért végzett tevékenység. így nézve „nem 
hasznos”, vagy „célszerű". Aki ünnepel, az értel
mesnek látja a Jelent, s megismeri életének értel
mét: lehetetlen az örök élet értelmében hinni an
nak, aki nem tudja megtalálni a jelen értelmét.

Az ünnep a szó legigazibb értelmében hagyo
mány. A keresztény Eukarisztia a múltba és a 
Jövőbe tekint. Krisztus halálának és feltámadásá
nak az emlékezete hálaadás s „teremtés Jótétemé
nyéért”, és köszönet a Krisztusban nekünk aján
dékozott megszabadulásért a teremtés Jóságát el
torzító, a teremtő Isten szeretetét elhomályosító 
rossztól. De nemcsak a hála megnyilvánulása, 
hanem a remény kifejezése is: elővételezi a betel
jesült Jövőt.

Aki ünnepel, az vállalja a múltat és a jövőt. Az 
ünnep a létezés értelmet adő alapjának önfeledt 
megpillantása, mely olyan, mint az elmerülés egy 
szerető tekintetben. Akit magával ragad, az átlép 
az időből az örökkévalóságba. Az emelkedett han
gulat megállítja az időt. Bár nem felejtjük el a 
hétköznapok világát, a halált érlelő idejét, mégis 
úgy éljük át a hétköznapok világán felülemelkedő 
örömöt, mint ami örökké tart.

Az ünnep pótolhatatlan kelléke a csönd. 
Hangtalan elmélyülés nélkül nincs ünnep. A szem
lélődés csöndjében feloldódik az értelem feszültsé
ge, a gondolkodás nyugtalansága. A látóhatár ki
tágul, elcsitul a siker és balsiker zajongása, a lélek 
végtelen tárgyához fordul. A nyugalom, a szemlé
lődés, a csönd nem passzivitás, hanem az élet 
fokozása, az ünnepi bőség forrása. Az ünnepélyes
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ség azt je len ti, 
hogy az em ber 
közvetlenül talál
kozik azokkal a 
m agasabb való
ságokkal, am e
lyeken az egész 
élet nyugszik . 
Sóvárgás ez vala
mi „más”-ra, az 
Istenivel való ta
lálkozásra.

Ha újra meg
tanulnánk ünne
pelni ...! Korunk 
betegségeinek ki
váltó oka az ér
telem és a terme
lés im ád a ta , 
amelynek folytán 

elveszítettük érzékenységünket a titokra, amelyből 
az emberi történelem ered és ahová tart.

A kereszténység ünnepel évszázadokon keresz
tül biztosították az emberiség közös reményét és 
emlékezetét, ébren tartották történelmét és közért
hető szimbólumokkal hirdették aj övöt. A szentekben 
felmutatták az emberi tökéletesség érzékletes képeit.

Az ünnep összakapcsolja a Jelent a múlttal és 
a Jövővel, kiragadja az embert a megrögzött szoká
sokból, fölülemeli a mindennapi zűrzavaron és 
kapcsolatba hozza a valódi valósággal, az öröm, a 
bőség a könnyed értelmesség forrásával.

Templomunk fő ünnepe, névnapja, a búcsú: 
Szent Anna (Július 26.) napja. Ebben az évben a 
következő vasárnap, autusztus 1-Jén ünnepeljük. 
Az ünnepi szentmise de. 10 órakor kezdődik, re
ményeink szerint Mucza Béla csömöri plébános 
vezetésével, aki évtizedekig volt itt plébános.

Szeretettel várunk mindenkit.

(Forrás: Nyiry T.: Homofestlvus, in. Régi és új, 
Szent István T. 1975)

Dr. Balogh József
plébániai kormányzó

Az önkormányzat hírei
1993. Június 23-án az algyői részönkormány

zat napirendjére tűzte a település egészségügyi 
helyzetének megismerését. A megbeszélésen ven
dégeink voltak: dr. Zaránd Rózsa, dr. Tóth Mária 
orvos és Lantos Tibor gyógyszerész.

Az alaposan elkészített elemző ism ertetés
ből m egism erhettük agyógyszertár 1925-revisz- 
szanyúló történetét, összehasonlítva az államo
sítás előtti patika helyzetét. Lantos Tibor két, 
általa feltett kérdésre igyekezett megadni a vá
laszt: „Mi érdekli az embereket?, Van gyógyszer, 
vagy nincs?, Mikor kaphatja meg gyógyszerét?"

— Minden hónapban legalább 200 olyan cikk 
van, amit nem tud a betegek rendelkezésére bo
csátani, ennek oka a: szállítási gyakoriság; a ren
delési korlátok; a raktárkészlet csökkentése.

— A nyitvatartási idő nem alkalmazkodik az 
orvosi rendelési időhöz, de ezt nem itt, hanem a 
központ íija elő. PRIVATIZÁCIÓ, ez lenne a megol
dás, mely a jelen pillanatban fennálló problémákat 
felszámolná és akkor nem lenne olyan visszás 
helyzet sem, hogy a patikát szabadságolás miatt 2 
hétre be kell zárni. Es talán elkerülhetné a patika 
a bonyolult és m unkát lassító számítógépek hasz
nálatát.

Dr. Zárán Rózsa beszélt a gazdasági gondok
ról. A körzetenkénti 50 ezer fotintos költségvetés a 
legalapvetőbb eszközök és anyagok beszerzésére 
sem elegendő. A rendelők és a váró az épület 
átadása óta egyszer volt festve. Az utóbbi időben 
emelkedett a betegellátás színvonala egy korszerű 
EKG berendezéssel és számítógéppel.

Dr. Tóth Mária a gazdátlanságot látja a 
jelenlegi helyzetben a legsúlyosabbnak. Erre 
talán megoldást Jelentene a vállalkozói orvosi 
rendszer bevezetése. [Ennek a lehetőségeiről, 
feltételeiről a későbbiekben bővebben kívánunk 
hírt adni (szerk.)].

Az ügyeleti rendszerről elmondta: Jelenleg 
központi ügyeleti szolgálat van 2 kijáró autóval. 
Pazarlás volt az algyői ügyelet fenntartása, de nem 
állt rendelkezésre a megfelelő ügyeleti feltétel sem. 
A mostani Jobb, gyorsabb. Ha mégis felmerülne egy 
helyi ügyeleti szolgálat, kiépítését az anyagi támo
gatás nélkül nem lehet megoldani. Fontosnak tar
taná a sűrűbben elhelyezett segélykérő telefon 
telepítését.

A helyi önkormányzat segítségét kéri, ki
sebb anyagi tám ogatással néhány gond orvosol
ható lenne (pl. sötétítő függöny a  váró ablakai
ra). Az egészségház környékének rendbetétele 
is időszerű lenne.

Az önkormányzat meghallgatta Sebók Péter- 
né beszámolóját a viharkárok felméréséről. A kül
területeken tapasztalt siralmas helyzetet a segé
lyek, az egyszeri pénzbeni támogatások nem fogják 
megoldani.

Egyebek. — Bejelentések: az ideiglenes sze
méttelep bekerítése, őrzésének megoldása.

JŰUUS
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Óvodai hírek
Tájékoztatjuk 

a Kedves Szülőket, 
hogy az 1993/94- 
es nevelési évre 
195 gyerm eket 

vettünk fel, ebből új jelentkező 49 gyermek, régi 
óvodás 146 gyermek. Az új gyermekek névsorát az 
óvodai hirdetőtáblára kifüggesztettük, közzé tet
tük.

Az új gyermekek szüleinek 1993. augusz
tus 30-án, hétfőn 17 órakor szülői értekezletet 
tartunk, az új gyermekek szeptember Í-Jén, szer
dán jönnek először óvodába, ezt megelőzően játék
délutánt szervezünk. A régi óvodások szülői érte
kezlete csoportonként 1993. szeptember 15-lg, 
előzetes értesítés szerint.

Az Óvodai takarítási szünet 3 hét: 1993. 
augusztus 2— 19-ig. A régi óvodásoknak első óvo
dai napja augusztus 23-a, hétfő, az időszak alatt 
az óvoda zárva tart. Kéijü'k a Kedves Szülőket, 
hogy gyermekeik elhelyezéséről gondoskodjanak, 
amennyiben ez problémát Jelent, jelezzék az óvo
davezetőnek.

Napközis térítési díjak befizetése (aug. utolsó 
hete is) 1993. július 5-én, hétfőn de. 7—12 óráig 
és du. 14—17 óráig.

Nyári szünet!
A Kismama Klub Július és augusztus hónap

ban szünetel, mivel a kisgyermekes családok nagy 
része üdülni ment. Ezúton is kívánok minden 
gyereknek és szülőnek kellemes nyaralást, jó pihe
nést.

Balázs Ágnes

fIKCIÓ fi NINI flBC-BEN!

Mindén kedves vásárló, 
aki 1000,—  Ft felett vásárol 
és ezt a hirdetést behozza, 

ajándékot kap! 
fi hát minden napján 

rendelkezésére állunk!

Háziorvosok július havi 
rendelési ideje

Július 5—9-ig
8—1230 óráig:

13—1730 óráig:
Július 12— 16-ig

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:

Július 19—23-ig
8—1230 óráig:

13—1730 óráig:
Július 26—30-ig

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:

dr. Zarárud 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

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

Lakodalomra, rendezvényre minden igényt kielégítő, 
nagy hűtőkocsi bérelhető. Érdeklődni: Algyő, Kastély
kert u. 100/A . Üzenetrögzítős telefon: 367-392

72 —  ft/kg

F
£
L
V
A
s
A
n
L
A
s

7—12 kg súlyú választási malac folyamatos 
felvásárlását kezdtük meg. Ára 130 — Ft/kg.

A nagysúlyú (120—170 kg) hízó vásárlási ára 
72,—Ft/kg.

Bejelentés, előjegyzés: Piac tér 19.

JÚLIUS
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QÜEENTOTÓ
1. Mikor alakult a Queen?

1. 1969
2. 1970 
x. 1971

2. Melyik volt a legsikeresebb számuk?
1. KÜler Queen
2. Bohemian Rhapsody 
x. We are the champians

3. Mi Freddie Mercury polgári neve?
1. Freddie Mercury
2. Frederick Bulsara 
x. Lány Lurex

4. John Deacon volt a Queen
1. b a s s z u s g itá ro s a
2. menedzsere 
x. dobosa

5. Brian May eredeti foglalkozása?
1, Asztrojizikus
2. Matematika—fizika szakos tanár 
x. Műszerész

6. Mikor voltak Magyarországon?
1. 1984
2. 1985 
x. 1986

7. Mikor jelent meg az első albumuk?
1. 1971
2. 1973 
x. 1975

8. Mi volt a legelső filmzenéjük címe?
1. Time
2. Flash Gordon 
x. Highlander

9. Ki írta a Radio Ga Ga című számot?
1. Brian May
2. Roger Taylor
x. Freddie Mercury

10. Melyik volt a legsikeresbb Queen-album?
1. K in d o fM a g ic
2. Night at the opera 
x. The works

11. Melyik Freddie Mercury szólólemeze?
1. Mr. Bad Guy
2. Stove it 
x. Starjlut

12. Mit jelent az „Innuendo" (legutolsó 
albumuk címadó dala)?
1. Megsejtés

2. Rosszindulatú célozgatás 
x. Homály

13. Hol született Freddie Mercury?
1. Bombay
2. Zanzibár 
x. London

13+1. Hogy hívták Freddie Mercury 
barátnőjét?

1. Mary Austin
2. Samanta Fox 
x. Lisa Stensjield

A  helyes megfejtők között a Queen kazettáját 
sorsoljuk ki.

Beküldési határidő: július 30.

Összeállította: 
Bakos Gabriella

A levelezőlapra 
ragasszátok rá!

Muszáj megoldást találni?
Nem élvezhetnénk kicsit magát a problémát?

JÚLIUS
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A Nap állása a Rák jegyében 
(jún. 22-től jut. 21-iq)

Náluk az érzések — a családhoz, 
az otthonhoz és az anyához való kap
csolat — játsszák a legfőbb szerepet. 
Temperamentumuk kissé glegmatl- 
kusra hajló, de többnyire becsvágyó, 

ha passzív formában is. Igen fontos számukra a nyilvá
nos elismerés és a hatalom, de azt remélik, hogy ezt 
Inkább a szerencse, mint szívós erőfeszítés hullajtja az 
ölükbe. Mindig bizonyos feszültség áll fenn náluk az 
akarás és a kivitel között. Miután érdekes keveréket 
őriznek magukban az óvatosságból és a flegmából, sok
szor aláértékelik önmagukat, gyakori a kisebbségi érzés 
bennük.

A 12 típus között a Rák-jegyűeknek van a legjobb 
memóriájuk. Szívesen is emlékeznek a múltra, mások 
által régen feledett részletekre. A gyakran felidézett 
emlékek miatt kissé „antiknak” látszanak. Igen erősen 
fejlett náluk az anyai érzés. Környezetükkel szémben 
úgy anyáskodnak, hogy az már szinte gyámkodásszám
ba meg.

Általában alkalmazkodó, támogatásra szoruló, sze
líd és gyenge jellemek, gazdag érzelmi életük következ
tében romantikusak és rájongók, de makacsok is, 
könnyen sértődök.

Hangulata rendkívül változó, a változó Hold észre
vehetően befolyásolja (mert a Rákban van a Hold legerő
sebb hatása). A szeszélyesség megnehezíti a vele való 
érintkezést. Ennek az az oka, hogy a Rák-típus minden 
külső határsa igen érzékeny, környezetében mindent 
rögtön megérez, annyira, hogy a ki nem mondott gon
dolatokat is eltalálja. Ellenszenves környezet beteggé 
vagy cselekvésre képtelenné teheti.

Sikert csak élete második felében ér el. Sok változás 
történik sorsában, hajlamaiban, barátai között; gyakran 
változtatja lakását és lakóhelyét, szeret utazni, vándo
rolni. Szereti az olyan foglalkozást, amelyben a nagykö
zönség is szerepet Játszik. Pl. színészek, muzsikusok, 
rádiósszakemberek, divatszakemberek, fényképészek, 
Idegenvezetők a „Rákok”. A Rák szerencsenapja a hétfő, 
szerencseköve a smaragd, szerencseszíne a zöld.

Pál apostolnak a komthusbeliekhei írt 
első (evetéből

Vízszintes: 1. Pál levelének e lső  része. 19. Korrövi
dítés. 20. Népi hosszmértékegység. 21. Gyakorlással Jártas
ságot szerez. 22. Schütz ... (színésznő). 23. Telefon röv. 25. 
Szamár franciául. 26. Jelez. 27. Tricium, NeódimiUm. 28. 
Radon. 29. Tűztől kilyukad a ruha. 31. Azáriás próféta atyja 
(2Krón. 15,1). 33. Jap án  gépkocsi. 36. Fővárosi. 38. Pál 
levelének h a rm a d ik  része . 41. ... vagy semmit. 43. A világ 
tererritője. 44. Guriga részel 45. Igerag. 47. Indium, terblum. 
4 8 . P ál leve lének  ö tö d ik  része. 54. Német névelő. 55. 
Felteszi az ... a pontot. 56. Halpete. 57. Kiütés Jelé, de 
magyar filmcím is. 58. ... Maradona. 61. Földművelő eszkö

zöm. 63. Húros fegyvere. 65. Száz forintnak ötven ... 66. 
Arany angolul. 68. AAAA. 70. Tánctípus. 72. Valamitől óv. 
74. Növények gyökerét pusztító nagy rovar. 77. Jeruzsálem  
lerombolója, a zsidókat babiloni fogságba hurcolta (2Kir. 
25,1). 80. Mexikói pénz. 81. Szov)et repülőjel volt. 82. Szem. 
névmás. 83. Megszégyenítő. 84. Körhinta. 86. Útszakasz. 
88. Könyv oldalait áthajtó. 91. Ady álneve. 92. Román pénz. 
94. Ibsen-mű. 96. Egy angolul. 97. Olcsó felvágott, névelő
vel. 99. Csatár. 100. ... tud  tartani, nem árul el. 102. Ádám 
és Éva harm adik fia (lMóz. 4,25-26). 103. Borítókosár. 104. 
Moábita király, aki megvesztegette Bálámot, hogy Izraelt 
megátkozza (4Móz. 22-24.). 105. Tüske angolul fThorn). 
106. Orosz igen.

Függőleges: 1. Életbevágó, létfontosságú id. szóval. 2. 
Erre á helyre rakja. 3. Madridi napilap. 4. Árunak pénzben 
kifejezett értéke. 5. Pillangós virágú, kis levelű cserje. 6. 
Piacokon egyre többen vannak. 7. Névelő. 8. Oxigén, bőr, 
nitrogén. 9. Egy pár. 10. Talmi. 1 1. Pál levelének m á so d ik  
része. 12. Levéltávirat. 13. Borravaló. 14. Mennyei eledel 
fordítva (4Móz. 11,9). 15. Ismer. 16. Eblak. 17. P á l levelé
n ek  n eg yed ik  része. 18. Tova. 24. Szoba térfogata. 26. 
Neurózis. 28, Becézett Rudolf. 30. Kisfiú vagy kislány ágya 
is ez. 32. Európa-kupa. 34. Jugoszláv labdarúgó-edző volt 
(Ivica). 35. Indíték. 36. Bari egynemű betűi. 37. Antal 
becézve. 39. Menet középen! 40. Francia utca. 42. Vizet 
kortyolni. 46. A Toldi írójának névjele. 49. ... hominerri 
uníus llbri (félek az egykönyvű /félm üveit/ embertől). 50. 
Háromszínű zászló. 51. Jap án  drámai műfaj. 52. Francia 
férfinév. 53. ... weiss — havasi gyopár (edel). 59. Liba 
angolul. 60. Gém és orvosság is van ilyen. 62. Megjön. 64. 
Hordó űrtarta lm át megméri. 65. Szappanmárka. 67. Dup
lázva: gyermekfenyegetés. 69. Támlás, ülésre, fekvésre 
használt bútor. 71. ... Kok — holland úszónő volt. 73. 
Elszigetel. 75. Vórösborfajta. 76. Ráadás. 78. Vízparti nö
vény. 79. To be ... to be (Lenni, vagy nem lenni). 85. Japán  
Játék. 87. Pozitív sarok. 89. Patron részel 90. ... csodák 
csodája. 93. Középen belemártó! 95 ... mail — légiposta. 98. 
Kiejtett betű, 99. Morzejel. 101. Tanú egynemű betűi.
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