
n. évfolyam 
9. szám HIRMONDO Ara: 

30 Ft

A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

‘T etc fi S á n d o r

Itt van az ősz, itt van újra...

Itt van az ősz, itt van újra, Mosolyogva néz apldre
S  szép, mint mindig, énnekem, CA. szelíd, nap sugara, 
cTudja isten, Rogy mi okból M int elalvó gyermekére
Szeretem? de szeretem. CNéz a szerető anya.

JCiiilök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét,
S  hallgatom á fák  lefiulló 
Levelének lágy neszét.

‘És valóban ősszel aföld 
Csak elalszik, nem kai meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
ÍAÍmos ő, de nem beteg.

(‘Részlet)

Kedves Pedagógusok és úidkokí 

Az új tanévben jó munkát, 
sok sikert, csak jó jegyeket 
és hosszú szüntetket hVdn a

A SZERKESZTŐSÉG

A tartalomból

• Négykeréken
• Biztonságban 

a pénzünk
• Faragók
• Rendeletek
• A víz a barátod
• Tudni illik
• A nyúl
• Az önkormányzat 

hírei
• Egyházi hírek
• Ahogy én csinálom
• A mindennapi élet 

babonái
• Búcsúi vélemények
• Háziorvosok rendelési 

ideje
• Keresztrejtvény
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4 Algyői Hírmondó

RENDELETEK
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

ról, azok Igénybevételéről, valamint a fizetendő 
intézményi térítési díjakról a  Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 12/1993. (IV. 01.) Kgy. sz. 
rendeletében döntött.

A rendelet hatálya kiteljed a Szeged Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén bejelentett la
kóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, ál
landó tartózkodásra Jogosító személyi Igazol
vánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a ma
gyar hatóságok által menekültként elismert sze
mélyekre. Szeged Város önkormányzata a kővet
kező személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 
tartja fenn.

1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
— idősek otthona
— emeltszintű idősek otthona
— fogyatékosok otthona.

2. Nappali ellátást nyújtó Intézmények
— idősek klubja
— fogyatékosok nappali intézménye.

3. Átmeneti elhelyezést nyújtó Intézmény
— szállást biztosító idősek klubja
— időskorúak gondozó háza.

4. Gyermekek napközbeni ellátása
— bölcsődei napközbeni ellátás
— bölcsődei benlakásos ellátás
— óvodai napközbeni ellátás
— iskolai napközbeni ellátás.

5. Étkezés.

6. Házi segítségnyújtás.

7. Családépítés.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmé

nyek igénybevétele az alábbiak szerint történik.
— Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények

ben — kivéve az emeltszintű idősek otthonát — a 
Szeged Megyei Jogú Város egészségügyi és népjó
léti feladatokat felügyelő alpolgármestere határo
zata alapján.
Az emeltszintű idősek otthonába a felvételt a  Szo
ciális Bizottság engedélyezi. A kérelmet az alpol
gármesterhez, illetve a  Szociális Bizottsághoz cí
mezve a  Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 
Népjóléti Irodájához kell benyújtani.

— Az elhelyezés: a  nappali ellátást nyújtó 
intézményekbe a gondozási központ vezetőinek;

— Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe az 
intézmény vezetőjének;

— Gyermekek napközbeni ellátásáról az intéz
mény vezetőinek;

— Étkezésnél a gondozási központvezetőinek;
— Házi segítségnyújtásnál a  gondozási köz

pontok vezetőinek intézkedése alapján történik.

A  személyes gondoskodást nyújtó intézmé
nyekben a téritási d\J mérték:

1. Ápolást, gondozást nyújtó inétzmények.
— Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 43. 

7000 — Ft/hó;
— Idősek Otthona Szeged, Alsókikötő sor 13. 

7000 — Ft/hó;
— Idősek Otthona Szeged, Acél u. 1.

6000 — Ft/hó;
— Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, 

Kálvária sgt. 47. 8300,— Ft/hó
b eu ta lá sk o r egyszeri hozzá lá ru lási díj: 
50000 — Ft.
— Fogyatékosok Otthona Szeged,

Agyagos u. 45. 6000,— Ft/hó.

2. Nappali ellátást nyújtó Intézményeknél, ha
a beutalt Jövedelme nem haladja meg a

6400 Ft-ot az ellátás ingyenes 
ha 6401—7400 Ft-ig teljed a nyersanyagkölt
ség 20%-át téríti
ha 7401—8400 Ft-ig teljed a nyersanyagkölt
ség 40%-át téríti
ha  8401—9400 Ft-ig teljed a nyersanyagkölt
ség 60%-át téríti
ha  9401—10400 Ft-ig teljed a nyersanyag- 
költség 80%-át téríti
ha 10401 feletti összegnél a nyersanyagkölt
ség 100%-át téríti.
— házi segítségnyújtás esetében a tiszteletdí

ja s  gondozóknál 50 Ft/ó ra  a térítési díj alapja.

3. Átmeneti elhelyezést ny^tó intézmények
nél, a szállást biztosító Idősek Klubja Szeged, 
Kálvária sgt. 43. 300 Ft/nap.

4. Családsegítői szolgálat — Ingyenes.

Sebők Péterné
kirend. vezető

SZEPTEMBER
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/fA Víz a barátod”
Évek óta törekszünk arra, hogy óvodánk ud

vari életét minél tartalmasabbá, szebbé tegyük. 
Ezért folyamatosan cseréljük a  régi elavult Játék
szereket természetes anyagokból készült, főleg fa
játékokra — farönkből készült autó, falétrával el
látott fatörzs, mászóka, farönkvár stb.

A meleg nyári napokon elengedhetetlen a tu 
solás, pancsolás, fürdés, amely a gyermekek szá
m ára örömet jelent. Távlati célunk a rendszeres 
vizes edzés, az úszásoktatási program megvalósí
tása. Szeretnénk elérni tankötelezettség végére, 
hogy minden gyermek megtanuljon úszni, hiszen 
a TISZA nagy lehetőségeket kínál az Iskolás korú 
gyermekeknek.

Úgy érez
zük, hogy már 

'az óvodában el 
kell kezdeni az 
ú száso k ta tá s i 
program előké

szítő vízhez szoktatását. Ezt a célt szolgálja az SLM 
Mobil telepíthető medence, amelyet a településré
szi önkormányzat támogatásával sikerült besze
rezni. Szeretnénk minél előbb egy állandó helyre 
az óvoda udvarán felállítani és hasznosítani. A 
rendszeres vizes edzés hatására a betegségekkel 
szemben ellenállóbbakká válnak a  gyermekek. Az 
úszástanulást Is megkönnyíti az előzetes vizes 
edzés, hiszen nem félnek, ha szemükbe, arcukba 
loccsan a víz, és sokoldalúan ismerkedhetnek meg 
a gyermekek a  vízzel.

Az SLM Mobil medence célja;
4—8 éves korig a  gyermekek vízhez szoktatási 

és úszáshoz tartozó mozgáselemek elsajátításához 
való alapfeltétel biztosítása.

Az SLM medence kiemelhető előnyei:
— Elhelyezése a helyi körülményekhez Igazít

ható.
— Egyszerű, különösebb szakértelmet nem 

Igénylő módon felállítható.
— Könnyen, közegészségügyi előírásoknak 

megfelelő szinten tisztán tartható.
— Vízszint magassága szabályozható.
— A víz hőmérséklete keveréssel (melegvíz 

hozzáadással) változtatható, (rossz Időjárási viszo
nyok esetén).

Reméljük, hogy ajövő nyáron m ár beindulhat a 
szervezett úszásoktatás, amely a gyermekek moz
gásigényét kielégíti. Úgy ítéljük meg, hogy szükség- 
szerű a 3—6 éves gyermekek testi nevelésével mély
rehatóbban foglalkozni. A vízben minden mozgást 
könnyebben végezhetnek, ez önmagában Is siker a

gyermekeknek. Akkor amikor a mozgásvágyuk a 
legerősebb, mozgásuk, cselekvésük a legintenzíveb
ben fejleszthetők, akkor kell biztosítani a legjobb 
feltételeket.

Karsal Lászlóné
óvodavezető

Óvodás 
qyemekszáj
Beszoktatás alatt álta

lában nem szeretnek enni a 
gyerekek. Tamás sem evett 
tízórait, de ebédkor kértük, 

hogy legalább kóstolja meg. Tamás azonban így 
válaszolt:

— Nekem nincs szívem megkóstolni.
¥  ¥  ¥  ¥  ¥

Tamás játékot kért:
— Add Ide!
Kértem, hogy udvariasan mondja:
— Jó, de most nem magyarul beszéltem — 

védekezett Tamás.
Összegyűjtötte: 

Karsai Lászlóné

Tájékoztató a földárverésekről
Némi szünet u tán  újra árverezhetnek az algyői 

károsultak. A legközelebbi árverés az állami gaz
daság területén, a vasútállomás mögötti 1, 2, 3 
táblák lesznek. Az előzetes megállapodás szerint 
szeptember 30-án és október 7-én az algyői kul- 
túrházban.

A Felszabadulás tsz területén október 10—20. 
között az alábbi területek várhatók árverésre: a 
Kiszsidó tanya környéki szórvány földek, az Irmai 
terület a Köves töltés mentén, a  Fehértói csatorná
tól a nagytökösi rész egészen a kisvasúton át kb. 
500 méterre Serkét Irányába. Mintegy 300 hektá
ros terület. A nagy Rákóczi tsz területe még egyez
tetés alatt áll.

Ez az információ csak tájékoztatás, az esetlegs 
változásokat később közlöm, eltérés még lehetsé
ges. A következő számunkban m ár pontos leírás
sal, helyrajzi számmal, dátummal fogom tájékoz
tatni az érdekelteket.

Kovács Károly
rend. biz. elnöke
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Tudni illik
A virág az emberi udvariasság és figyelmesség 

egyik legszebb Jelképe bármiféle emberi kapcsolat
ban. Elsősorban a  hölgyeknek szokás ajándékoz
ni, de férfiakat is meg lehet ajándékozni vele; 
például a családon belül, felköszöntéskor (elsősor
ban az idősebbeknek), vagy hivatalos ünnepsége
ken a fővendégnek.

Asztaldíszként
Kevés virágot rakunk fel, rendszerint külön

böző fajtájú virágokból összeállítva, külön erre a 
célra szolgáló tányérba vagy tálba elhelyezve. A 
virágdíszt az asztad hosszában helyezzük el, hogy 
ne zavarj a a  szemben ülőket á társalgásban és 
természetesen nem akadályozhatja meg az evőesz
közök használatát sem.

Rövidebb vagy kerek asztalnál középen, hosz- 
szabb asztal esetében arányosan elhelyezve kettő 
vagy annnál több (az asztal méretétől függően) 
virágdíszt célszerű odakészíteni. Természetesen 
összhangban kell lennie a tálaláskor felhasznált 
többi dísszel, kiegészítővel, mint például a gyertya
tartóval, szalvétagyűrűvel.

Régi magyar szokás volt az asztalon végigfutó 
virágfüzér, mely a tálak és tányérok között kanyar- 
gott. Ma m ár nem alkalmazzák.

Ügyeljünk arra, hogy az asztaldíszhez felhasz
nált virágok lehetőleg ne legyenek túl nagy mére
tűek és ne legyenek túl illatosak sem.

Szobadíszként
Otthon rendezett vendéglátásnál meghagyják a 

szokásos elrendezést. A könnyen billenő állványo
kon elhelyezett cserepeket célszerű eltávolítani a 
vendégség idejére. A vendéglátás alkalmából kapott 
virágokat a  társalgóban, nappaliban illik úgy elren
dezni, hogy jól láthatók, de nem túlságosan feltűnők 
legyenek. Aki virágot vitt, vagy küldött, szereti látni 
saját ajándékát. Aki viszont elfelejtette a virágot, 
annak kellemetlen lehet egy hivalkodó kiállítás má
sok virágaiból. A mulasztás pótolható másnap. Ma 
már egyre több virágküldő szolgálat áll rendelkezésre 
ilyen esetben is. A virágcsokor mellé illik névj egykár- 
tyát vagy pár mondatos köszönő levelet tenni az előző 
napi meghívásra vonatkozóan.

Teremdlszként
A virágok elrendezése a  berendezéstől függ. 

Téglalap alakú asztalnál nagyobb méretű cserepes 
vagy ládás virágot vagy örökzöldeket állítanak a 
helység sarkaiba. Kör vagy négyzet, esetleg U-ala- 
kú asztal esetén ezen túlmenően középre is helyez
hetők virágok olyan magasságig, hogy az egymás
sal szemben ülőket ne zavaija a társalgásban.

Érkezéskor és elutazáskor
Szép gesztus hölgyismerősünknek, (vagy egy

delegáció hölgytagjának) a  személyesen átadott vi
rágcsokor. Ha partnerünket nem fogadjuk személye
sen, mivel bizonytalan időpontban érkezik, a virágot 
célszerű a szálláshelyére küldeni, névjegykártyával 
vágy pár üdvözlő mondatos levéllel ellátva.

Búcsúzáskor, elutazáskor akár a pályaudvaron, 
akár még a vendég szálláshelyén ádhatunk át virá
got, ügyelve arra, hogy a csokor mérete, formája 
utazáskor a  legkisebb kényelmetlenséget okozza.

Vágott vagy cserepes?
Felköszöntéshez rendszerint vágott virágból 

állítunk össze csokrot. Az ünnepélyesebb alkal
makkor használt virágkosár tágabb lehetőségeket 
kínál a fantáziának. A cserepes virág ajándékozása 
elsősorban családon belül, baráti körben szokásos 
vagy, ha tudjuk, hogy az ajándékozandó személy 
gyűjti a cserepes virágokat, saját „házi kertészete” 
van, szenvedélyes kertész.

A virágok összeállításánál
tudatában kell lennünk, hogy vannak egyes 

szokások, beidegződések, melyek rossz választás 
esetén félreértésre, sértődésre adhatnak okot. Ilye
nek például: piros rózsa — szerelem; sárga szín — 
irigység; fehér -^tisztaság, ártatlanság jelképe; a 
kék szín — a hűségé ..i

Egyes szokások gyakorlati megfontolást tük
röznek:

— Tíz szál virág alatt célszerű páratlan szám
ból álló csokrot összeállítani, mivel szebben elren
dezhető (bár van aki ezzel vitába száll).

— A piros rózsa m a is a szerelem Jelképe és a 
boldog házastársi kapcsolaté, tehát kizárt dolog, 
hogy hivatalos alkalomból küldjünk vagy vigyünk 
valakinek.

— Élénk színű virágot fiatal lánynak nem illik 
adni.

— A liliom egyes megítélések szeritn bódító 
Illatú, így nem célszerű nagy csokrot készíteni 
belőle, mások szerint az ártatlanság jelképe.

— A krizantém a részvétlátogatás virága.
— Ne tetessünk a csokorba gyorsan elnyíló 

virágot, főleg, ha hosszabb idő is eltelhet a csokor 
átadásáig.

Egyes országokban (pl. Japánban) a virágok
nak és a  virágküldésnek (sőt megszemlélésének) 
az európaitól teljesen eltérő kultusza van, ami 
helyi ismereteket követel.

A virág személyes átadásakor a csomagolópa
pírt le kell venni, tűzőkapcsokat, gombostűket el 
kell távolítani a csomagolásról. A celofán vagy más 
díszes papír természetesen hozzá tartozik a virág
kompozícióhoz, így azt eltávolítani nem kell.

Balázs Ágnes

SZEPTEMBER
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A nyúl
Jártomban-keltemben elvetődtem a pordányl 

csatorna szájához, ahol egy pillanat alatt rám sza
kadt az este. Nem Ismervén a járást, leterítettem, 
hálóiszákomat, hogy majd szúnyogok, meg a har
m at ellen is védekezve megéjszakázom, amikor, 
hallom, hogy léptek verik föl a berceles temetői 
csöndjét. A léptek felém közeledtek.

Egy ősz öregember köszöntött, rám szöröncsés 
jóestét, s mivel mindjárt abban állapodtunk meg, 
hogy rosszabbat én sem kívánok neki, összeül
tünk, közös tüzecskét lobbantottunk, közösen 
örültünk lángjának, s nem szótlankódtunk. Az ősz 
öreg pipázott, én is rápöffentettem. Ó egyet hüm- 
méntett, és én is hümmentettem. Mert ez is beszéd 
ám. Egyre egyet. Ha m ár kettőt tettem volna elé 
válaszul, tán  bőbeszédűnek vélelmezett volna, 
amitől nagyon óvakodtam, mert szeretek ugyan 
beszélni, ha  van értő fül, de ok nélkül én sem 
koptatom a kenyérdarálómat.

Amikor a második pipatöltés következett, két
szer hümméntett az én tűzmellett éjszakázó tár
sam. Én sem késlekedtem. Attól otthon voltunk. 
Tudtam, hogy ma még megered a szava.

— Figyelem, mondtam biztatásul.
— Jó, dé én deszki illetősgű volta, Algyőre 

költöztem. A me;sém is onnét váló.
— A deszkiek is emberek. Szép meséik lehet

nek.
— Nem merem az algyőiek előtt mondani, mert 

azt tartanák, hogy böcsmérölöm az övékét. Nem. 
Csak nekem a deszkiek jobban esnek. Mondha
tom?

— Kíváncsi érdeklődéssel hallgatom.
— A  kis nyúl

Volt neki egy 
kicsi harangocs- 
kája. Inkább csön- 
gőcske volt az, de 
ő h a ra n g n a k  
m o n d ta . Egész 

1 n ap  csöngetyű- 
zött, harangozott 
vele. Estére kelvén 
a nagy örömben 
úgy elfáradt, egy 
kis fa alá ült, de 
előbb ágára akasz

t o t t a  a harangocs- 
kát.

Reggel amikor fölébredt a nyuszika, látta, 
hogy a  fa akkorát nőtt, az ágán himbálózó haran- 
gocskának a hangja csak bukdácsolva potyorászik 
le hozzá. A kis nyúl könyörgőbe fogta:

— Fa, add vissza a harangocskámat!
A fa azt mondta, hogy nem adja!
— Megállj, elmegyek a  baltához! Balta, vágjad 

a fát, fa nem adja vissza a harangocskámat.
— Nem vágom biz én.
— Megállj, elmegyek a  köszörűkőhöz. Köszö

rűkő, köszörüld a baltát, balta nem vágja a fát, fa 
nem adja vissza a  harangocskámat.

— Nem köszörülöm biz én.
— Megállj, elmegyek a vízhöz, víz, hajtsad a 

követ, kő nem köszörüli a baltámat, balta nem 
vágja a fát, fa nem adja vissza a harangocskámat.

— Nem hajtom biz én.
— Megállj, elmegyek a bikához. Bika, igyad a 

vizet, víz nem hajtja a követ, kő nem köszörüli a 
baltát, balta nem vágja a fát, fa nem adja vissza a 
harangocskámat.

— Nem iszom biz én.
— Megállj, elmegyek a puskához. Puskás, lüj- 

jed a bikát, bika nem issza á  vizet, víz nem hajtja 
a követ, kő nem köszörüli á baltát, baltá nem vágja 
a fát, fa nem adja vissza harangocskámat.

— Nem lüvöm biz én.
— Megállj, elmegyek az egérhöz. Egér, rágjad 

a  puskás fenekit. Puskás nem lüvi a bikát, bika 
nem issza a vizet, víz nem hajtja a követ, kő nem 
köszörüli a baltát, balta nem vágja a  fát, fa nem 
adja vissza a harangocskámat.

— Nem rágom bizony én.
— Megállj, elmegyek a macskához. Macska, 

fogjad az egeret, egér nem rágja a puskás fenekét, 
puskás nem lövi a  bikát, bika nem issza a vizet, víz 
nem hajtja a követ, kő nem köszörüli a baltát, balta 
nem vág a a fát, fa nem adjá vissza a harangocs
kámat.

— Nem fogom, biz én, amíg tejet nem hozol.
Elment a tehénhöz.
— Tehén adjál nekem tejet. Tejet viszem cicá

nak, cica fogja egeret, égér rágja puskás fenekét, 
puskás lövi bikát, bika issza a vizet, víz hajtja a 
követ, kő köszörüli a baltát, balta vágja a  fát, fa 
visszaadja a harangocskámat.

— Eredj hozzál szénát.
Elment a kaszáshoz.
— Kaszás, adjál nekem szénát. Szénát viszöm 

tehénnek, tehén ád neköm tejet, tejet viszöm 
macskának, macska fogja egeret, egér rágj a  kaszás 
farát, kaszás lüvi a bikát, bika issza a vizet, víz 
hajtja a követ, kő köszörüli a baltát, balta vágja a 
fát, fa visszaadja a harangocskámat.

— Eredj, hozzál nekem kaszakövet.
Elment kaszakőért a  piacra.
— Kaszaköves, adjál nekem kaszakövet. Ka
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szás ád szénát, szénát viszőm tehénnek, tehén ád 
tejet, tejet vlszöm cicának, cica kergeti az egeret, 
egér rágja a puskás fenekét, puskás lövöldözi a 
bikát, bika issza a vizet, víz hajtaj a követ, kő 
köszörüli a baltát, balta vágja a fát, fa visszaadja 
a harangocskámat.

A kaszáköves vizet kért a nyulacskától. Az 
elment a kútra.

— Kút, adjál nekem vizet. Vizet viszem kaszkö- 
vesnek, kaszaköves ád kaszakövet, kaszkövet viszem 
kaszásnak, az ad nekem szénát, szénát viszem te
hénnek tehán csurrant tejet, tejet viszem cicának, 
cica hajszolja az egeret, egér rágja puskás fenekén a 
foltot, puskás lövi bikát, bika issza vizet, víz hajtja a 
követ, kő kökszörüli a baltát, balta vágja a  fát, ettől 
a  fa talán viszadja a harangocskámat.

A kút szíves örömest adta a vizet. A vizet vitte 
a kaszakövesnek, amiért az adott kaszakövet, az
zal szaladt a kaszáshoz, aki rögvest adott egy 
porció szénát, amivel rohant a  tehénhöz, az rögvest 
csurrantotta a tejet, amelyet azonnal a cicához 
tallcskázott a nyuszika, ettől a  cica hajkurásznl 
kezdte az egeret, az egér azonnal nekiugrott a 
puskás fenekén lötyögő foltnak, puskás ettől azon
nal meglövöldözte a bikát, amitől semmi baja se 
lett, de azonnal inni kezdte a Tisza vizét, amitől a 
Tisza féltében, hogy elfogy, azonnal hajtani kezdte 
a  követ, kő köszörülte a baltát, balta odament a 
fához, az m ár élete végét érezvén minden porclká- 
jában reszketni kezdett, de visszaadta a haran- 
gocskát. így a nyuszika a vágyva vágyott aranysza- 
vú harangocskájával hazaindult.

Amikor idáig ju tottunk a  mesefonál gombolyí- 
tásával, a  hajnali csillag éppen kezdett ránkpislog
ni két összehajló bodza bokor válla közül.

Ekkorára visszatekertem a magnóm szalagj át. 
Kinyitottam az elején. Az én ősz öregember mesé- 
lőm más szájából a  maga hangját életében most 
hallotta először. Fülei megnyúltak, hogy a  térdeka- 
lácait verték. Az öreg ettől a babonaságtól úgy 
megijedt, szaladt, mint akit puskából kilőttek. En 
csak szóval értem utói.

— Álljon meg, ember, álljon meg!
— Álljon meg maga, magát nem kergeti senki.
Én sem kergettem, mivel ezt a gyevi szólást,

m ár öregapám is elkiáltotta néhányszor az életé
ben. Itt a magas Tisza gátján, Algyőnél.

Kálmány Lajos 
nyomán közli: 

Tóth Béla

Az önkormányzat hírei
A z  1993. jú liu s  28-án tartott településrészi 

önkorm ányzati ü lés vendége volt dr. Balogh  
József plébániai korm ányzó. A  testület tagjai 
tájékozódni k íván tak  arról hogy m ilyen ta
p a szta la toka t szerze tt a z  algyői hitéletről m e
lyek  a  jövőbeni tervei, vannak-e gondjai, prob
lém át

A  plébános úr beszé lt a  búcsú  előkészületi 
m unkáiról a  körm enet tervezett útvonaláról 
K öszönetét m ondott azokért a  támogatásokért, 
m elyeket a  tem plom  fe lú jítá sához nyújtott a  
részönkorm ányzat. így kerülhetett sor a z  orgo
na  rendbetételére, am ely 62000 forin tba  ke
rült.

Felújítási te rvek  kö ltségvetések  készü ltek  
a  te tőszerkezet és  a  hom lokzati m unkák meg
rendeléséhez. Tervei között szerepel a z  egyhá
zi élet tartalm asabbá tétele, en n ek  érdekében  
a  — különböző korosztá lyoknak  — szeptem 
bertől beindul a  h ittanoktatás. (Erről bővebben  
a  Hírmondó E gyházi hírei között olvashatunk.

A z  újságból m ár k o ráb b an  é rtesü lh e te tt a  
lakosság  arról, hogy te lep ü lésü n k  a  pénzm a
radvány m árc iu si felosztásakor 4,5 millió fo
rin thoz ju to tt. A pénz fe lh aszná lásának  meg
kötései voltak: csak  ú t- és c sa to rn a  építésére 
fordítható. E hhez m ég c sak  a  tervezet készült 
el, a  végleges dön tésre  a  beérkezett á ra ján la 
tok u tá n  kerü l sor.

É vek óta  nem  m ozdul a  holtpontról a  piac 
téri állatátvevő telep á th e lyezésén ek  ügye. 
Em iatt so k  p a n a sz  érkezik  a  környék  lakóitól 
Most, hogy ham arosan e lkészü l a z  idősek ott
hona, még sürgetőbb lesz  a  terület rendbe 
tétele.

A z  idősek napközi o tth o n án ak  építése h a 
m arosan  befejeződik, a  felszereléssel együtt a 
költségek elérik 5 ,8  millió forintot. A Szegedi 
Polgárm esteri H ivatal a  n ap o k b an  dolgozza ki 
a  szem pontrendszert, a  térítési díjszabást, el
lá tási rendszert. A későbbiekben erről még 
a d u n k  tá jékoztatást.
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Egyházi hírek
A  HTT csak TAN, vagy valami TÖBB?

A gyerm ekek  
nevelése aszülőkjo- 
ga és kötelessége. 
Ők v a n n ak  velük 
legtöbbet, az Ő visel
k ed ésü k  a példa, 
amit követni akar
nak, az Ő életük az 
alapvető m inta a föl
di életben való bol
dogulás keresésé
hez. A gyermekek a 
családban élve növe

kednek bele a társadalomba, oktatásuk, nevelésük 
főleg ott történik. Ahogy a  gyermekek fejlődnek, az 
oktatási-nevelési m unkát a szülők megosztják 
előbb az óvónőkkel, majd a tanítókkal, tanárokkal.

Az egyház is felajánlja szolgálatait a  szülők
nek. Amennyiben a  szülők megbíznak minket ezzel 
a feladattal, vagyis hittanra küldik gyermekeiket, 
megpróbáljuk megadni nekik azt a többletet, 
amely, nézetünk szerint, elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az életet teljesebben, boldogabban éljék meg.

Előfordul, hogy egy szülő azért küldi gyerme
két a hittanra, mert „ott rosszat nem tanul”. A 
hittan azonban szeretne több lenni:

„Aki azonbanflgyelmesen beletekint a szabad
ság tökéletes törvényébe, sőt el is mélyül benne, és 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny meg
valósítója, az boldog lesz tetteiben.” (Jak 1,25)

Mit szeretne nyítftani a hittan?
—  a hit mai, modern ismeretét. Ezért nem

csak a  kisgyerekeknek szeretnék hittant 
tanítani, hanem a fiataloknak is. Egyrészt, 
mert aki megismerte Jézust, akit megraga
dott Jézus személye, az szeretne állandóan 
kapcsolatban lenni Vele, másrészt, aki nem 
ismeri, annak szeretnék lehetőséget adni, 
hogy ezt a páratlan személyiséget, tanítá
sát, művét megismerhesse.
Jó  tudnunk, hogy nemcsak a  világ változott 
meg gyökeresen az utóbbi évtizedekben, 
hanem az egyház is. Sokan bizonyára nem 
is sejtik, milyen gyökere megújulás ment és 
megy végbe a mai egyházban.

—  a hittan szeretne életre nevelni. A  ke
reszténység ugyanis sokkal inkább életfor
ma, mint ismeretek rendszere. Jézus taní
tását, személyét csak az értheti meg, aki 
élni kezdi.

„Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre 
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát

sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt 
össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki 
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, ha
sonlít a balga emberhez, aki házát homokra építet
te. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és 
rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá 
vált." (Mt 7,24-27)

Sokan vannak, akik Jártak hittanra, megis
merték Jézus tanítását és nagyon tetszett nekik. 
Mégis elhagyták a  kereszténységet. Miért? Mert 
„homokra építettek”. Sok hittanóra is azért gyü- 
mölcstelen, mert csupán ismereteket közöl, és nem 
vezet el ajézusi életre.

A tanév folyamán tervezzük továbbra is az 
iskolai hittant, tervezzük az óvodai és templomi 
(plébániai) hittan újraindítását, ezt az általános 
iskolás korosztálynak, és ifjúsági hittant. A tanév 
végén esedékes elsőáldozáshoz (bérmáláshoz) 
szükséges az egész évi előkészület. Jelentkezés az 
iskolában és a templomban (plébánián).

Az Egyházközségi Képviselőtestület újra
választása

A Magyar Katolikus Püspöki Kar új szabályza
tot adott ki az egyházközségi képviselőtestületek
ről 1993. március 1-jei hatállyal. Ennek értelmé
ben az egész országban újra kell választani, meg 
kell újítani a képviselőtestületeket a katolikus egy
házközségekben ez év októberéig. Az eddigiek meg
bízatása az új képviselőtestület püspök általi meg
erősítésével megszűnik.

Itt Algyőn ezekben a hetekben a jelöltek listá
jának összeállítása folyik, akik közül a hívek vá
lasztják meg képviselőiket.

Dr. Balogh József
plébániai kormányzó

Hervay Gizella: Levél helyett (részlet)
Milyen gyönyörű: szólni lehet... És megtörtén

hetik: Társra is találhatunk, csak meg kell tanul
nunk az ő  egyetlen, soha meg nem ismételhető 
nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a jo ld  rétegein 
át haladva, a történelem korszakain á t haladva, 
elfutva oda, ahol 6 csak ő, ahol ő a teljes világegye
tem, és megszólítani... Társad lesz és válaszol, és 
válaszában felfénylik az elveszett szó, ami gyer
mekkorod zsebéből valamikor nyomtalanul kigurult 
... Csak rá kell figyelni, a mozdulataira: karjával 
most olyan ívet ír le, amilyet csak az tud, aki egész 
lényével mozdul vagy szói semmi más nem válasz 
neki, csak az, ha té  is egész valóddal fe lé  fordulsz.
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Ahogy én csinálom

Fázzunk csokoládét
1 kg kristálycukrot 3 dl vízzel üveges sziruppá 

főzünk, amíg forró belekeverjük a 2 db Ráma mar
garint, 10 dkg kakaót 3 csomag turista tejport 
összeszitálunk és belekeverjük a szirupba. Kész a 
csokialap, mely már önmagában is finom, de to
vább ízesíthetjük, kókusszal vaníliával mazsolá
val mogyoróval, puffasztott rizzsel Alufóliával bé
leltformába öntve hagyjuk kihűlni

Közreadta: 
Sutlné Veronka

Túró tarkedli
HOZZÁVALÓK: 25 dkg túró, 30 dkg liszt, 3 

egész tojás, 1 pohár tejföl, 1/4 sütőpor, csipet só
összekeveijük, 1 órán át pihentetjük, kanállal 

szaggatjuk és zsírban vagy olajban kisütjük, vaníliás 
porcukorral megszóljuk. Sósán is lehet, sütés után 
nem cukorral hanem reszelt sajttal szórjuk meg.

Vegyes savanyúság
2,50 kg zöldpaprika, 1,50 kg uborka, 0,50 dkg 

hagyma. Ha ixdamelylk nincs lehet helyette fejes- 
káposztát szelni 0,40 dkg cukor, 0,07 dkg só, 
három és fé l deci 20%-os ecet, 1 kávéskanál szalicil. 
Összekeverni az egészet, 24 óráig állni hagyjuk. 
Üvegbe rakjuk, hevével együtt, lekötjük és mehet a 
polcra. Nagyon finom.

Szikszai Andrásné
Bíró u. 33.

MUCI néni „Tóth kalácsa”
Több alkalommal családi összejöveteleken, 

rendezvényeken valamennyien MUCI-nénl „fontos 
kelt kalácsát” csodáltuk. Pirosra sült fényes fona
tot letépve foszlott a  kezünkben és olvadt el a 
szánkban. Soha nem felejtjük el e finom „fontos 
kelt kalács" illatát, zamatát amit MUCI-néni fárad
hatatlan ügyes kezei dagasztottak.

Szeretnénk megosztani e felejthetetlen érzést 
másokkal és ajánlani a  receptet mindazoknak, akik 
lelkes hívei a sütésnek és szeretnek örömet szerezni 
családjainak és vendégeinek. Egyszerű, olcsó és rö
vid idő alatt elkészíthető — tessék kipróbálni!

Hozzávalók (nagy adag): 2 liter tej, 1 evőkanál 
só, 2 egész tojás, 20 dkg cukor, 4 kanál olvasztott 
zsír, 20 dkg élesztő (kelesztve) összekeverés után 
annyi lisztet teszünk hozzá, amennyit felvesz (no- 
kedü tésztától kicsit keményebb tésztát felveijük).

Jól kidolgozzuk és 8 cipót szakítunk belőle, 
utána pihentetve megkelesztjük. Ha megkelt, asz
talterítőn kinyújtjuk, mint a  rétest. A nyújtás kez
detekor 3 evőkanál olvasztott zsírt teszünk rá, a 
kinyújtott tésztát megszóljuk mazsolával és felso- 
doijuk. Fontos formát formázunk belőle. Ha meg
kelt tojással megkenjük, ha  kisült tetejét cukros 
vízzel megkenjük.

Megjegyzés: ajánlatos ennek az adagnak a 
felét ledagasztani, mert mire az eleje kisül, a másik 
4 cipó nagyon elkel. Az adagot lehet felezni, negye
delni, attól függ hány személyre készítjük.

Angoltanítást és alsótagozatosok korrepetálását vállalom. Selyem Erika Bú
vár u. 12. Tel.: 367-203

Olcsó borvásár, közületeknek nagy árengedm ény! Algyő, Egri u. 2.

Sarkalást, talpalást, festést, z ippzár bevarrást, m indennem ű javítást olcsón, 
röv id  határidőre  vállalok. KISS JÓZSEF d p ész , Algyő, Piac tér 14.
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8— 12 óráig, 13—17 óráig, szom baton: SZÜNNAP.

Gyerekeknek és felnőtteknek angol tan ítást válallok. M olnár Áron Bányász 
u. 2. Tel.: 367-090.

ÉRTESÍTEM a  praxisom ba bejelentkezett lakosságot, hogy 1993. augusztus 
23-tól szeptem ber 10-ig szabadságon leszek. H elyettesem  változatlan rende
lési idővel dr. Boda László főorvos lesz.

dr. Tóth M ária 
háziorvos

TRAKTORVÁSÁK

MTZ-550 E piros
MTZ—80 kék, 6 bordás kardánnal
M TZ-82 kék, 6 bordás kardánnal
M TZ-82 kék, v izsgáztatva
M TZ-82 Euroszabványos
M TZ-82 E piros
T-2S
T-012 m initraktor 
PLN -3-35 eke 
PLN -3-20 eke

743 750,- Ft 
602 50 0 ,-Ft 
695 000 ,-Ft 
727 000,- Ft 
795 00 0 ,-Ft 
952 5 0 0 ,-Ft 
331 250,- F t  
198 000 ,-Ft 
41 25 0 ,-Ft 
19 0 0 0 ,-Ft

Billenős pótkocsik és egyéb m űvelőeszközök beszerzése. Á raink 25% ÁFÁ-t 
tartalm aznak! Telefonos m egrendelés, h ázhoz  szállítás.

AGROFARM BT. 
Szeged, Tel./Fax: (62)490-874
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A mindennapi élet babonái
A régiek tapasztalatai, avéletlen alapján kiala

k u lt náhány  általános népi babona. Termé
szetesen csak játékos jelentőségük lehet, ám a 
népnyelv makacsul ragaszkodik hozzájuk. íme né
hány, természetesen a teljesség bármiféle igénye 
nélkül:

Ha pókot látsz, örökség közeleg.
Ha a  szekrényed ajtaja magától kinyílik, Jön a 

hitelező.
Ha bútor ropog, hideg idő közeledik.
Ha az ajtó magától kinyílik, váratlan vendég 

érkezik.
Ha az ajtó magától becsukódik, elkerül a  baj.
Ha a  m unkádat az ágyra teszed, a munka 

elalszik.
Ha eltörik a tükröd, ahány darabra tört, annyi 

hétig fog üldözni a balszerencse.
Ha a  lány hétfőn tükör elé ül, vasárnap nem 

táncol.
Ha a küszöbről visszafordulsz, aznap nem 

jársz szerencsével.
Ha a házból kilépve a kéményseprővel találko

zol, aznap szerencséd lesz.
Ha reggel először a bal cipődet veszed fel, 

aznap nem Jársz szerencsével.
Ha az inged véletlenül fordítva akarod felven

ni, pénzt fogsz kapni.
Ha leesik a  kés és megáll a padlóban (vagy a 

parkettában) nagy civódás lesz.
Ha a  kenyér a szegetlen végével fordul feléd, 

baj fenyeget.
Ha kést kapsz ajándékba, oda a barátság.
Ha a  sótartó feldől, családi perpatvar.
Ha csuklasz, emlegetnek.
Ha púpossal találkozol, szerencséd lesz.
Ha hullócsillagot látsz, teljesül, amire gon

dolsz.
Ha reggel bolhát fogsz, a postás levelet hoz.
Ha a  szemetet kisöpröd a  küszöbön át az 

utcára, nagy szerencsétlenség ér.
Ha az ujjadat pénteken reggel elvágod, valaki 

meghal az ismerőseid vagy családtagjaid közül.
Ha lakodalmi menettel találkozol, szerencséd

lesz.
Ha fáj a tyúkszemed, esőre számíthatsz.
Ha a körmödön fehér Jegy van, ajándékot 

kapsz.
Ha vasárnap rágod a körmödet, veszekedésbe 

bonyolódsz.
Ha mindezekben hiszel, és nem játéknak fo

god fel, legjobb, ha fel sem kelsz az ágyból, nehogy 
baj éljen.

Búcsúi Vélemények

M. F.-né
Az idei búcsú a  várakozástól elmaradt. Igazán 

nem éreztük annak jelentőségét, hiszen eltolódott 
augsztus 1-re és más jeles nappal is egybeesett. 
(Néptánc fesztivál, alsóvárosi búcsú.)

A régi hagyomány szerint a Szent Anna nap 
július hónapban van és a legközelebbi vasárnapra 
tehető a búcsú. Az ide érkező vagy készülő vendé
geknek is meglepő volt e szokatlan időpont, hiszen 
előző vasárnapon készültek a jeles napra. Úgy 
gondolom az illetékeseknek körültekintőbben kel
lene egyeztetni a hagyományos programokat.

H. A.-né
A régi szokásoktól eltérően kisebb volt a sátoros 

kirakodás, mivel egybeesett az alsóvárosi búcsúval. 
Dicséretesnek tartom, hogy ebben az évben a  temp
lom környékén nem jelöltek ki sátorhelyeket, így 
tiszteletben tartották az egyházi ünnepet.

Az idén nem volt tömeg, de aki Algyőre volt 
kíváncsi az idejött el a búcsúra. A néptánc bemu
tató látványos és jó hangulatú volt. A menettánc 
is nagy sikert aratott.

Háziorvosok szeptember hatfi 
rendelési ideje

Aug. 30.—szept. 3.
8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya helyettesít dr.

Zaránd Rózsa körzetében is. 
13—1730 óráig: dr. Boda László helyettesít 

dr. Tóth Mária körzetében. 
Szeptember 6—10.

8—1230 óráig: dr. Boda László 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Szeptember 13—17.

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Tóth Mária 
Szeptember 20—24.

8—1230 óráig: dr. Tóth Mária 
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Ősi Ibolya 
Szeptember 27.—okt. 1.

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

13—1730 óráig: dr. Tóth Mária 
Fogászati rendelés:
H: 7—13 óráig Sz: 7—13 óráig
K: 13—19 óráig Cs: 13—19 óráig
Péntek: páratlan héten 7—13 óráig, 

páros héten 13—19 áráig.
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II Algyői Hírmondó

Jókedvvel áldozom Siornak

Vízszintes; A beküldendő első része (zárt be
tűk: J , T, R, Ü E). 19. Bibliai hajós (ékezet nélkül). 
20. Épp, hogy érint. 21. Abba az irányba. 22. Néve
lővel: növény részéről 23. A beküldendő hatodik 
része (zárt betűk: O, N, D, R). 24. ... kap -  betegség
ből felépül. 25. Ritka férfinév. 26. Kanada rövidítése 
világversenyeken. 27. Fordítva: magot szór. 28. I a 
vegyjele. 30. Szovjet titkosügynökség volt. 31. Elfá
sult, fáradt. 32. Hajdú-Bihar megyei község. 34. 
Kilóvoltamper. 36. ... irae -  a harag napja. 37. ... 
Kata, országgyűlési képviselő (ford.). 38. Vállalati 
forma. 39. Az orromhoz. 40.... Troli Heine műve. 42. 
Földművelő eszközt. 43. Gyötrődik, tépelődik. 46. 
Idomszerszám kovácsoláshoz. 47. A megszokottól 
eltérő. 50. ... carte -  étlap szerint. 51. Acidum. 53. 
Testrésze névelővel. 55. A telefon feltalálója. 57. 
Szóim. hang. 58. A beküldendő ötödik része (zárt 
betűk: Ő, G). 62. Tagadószó. 63. Ösvezér. 65. Tág, 
bő. 66. Igenlé a fejével. 67. Zola műve. 69. Helyrag. 
71.... Starr, Beatles-tagvolt. 73. Luxemburgi, kubai 
autójelzés. 74. Szemben vele. 77.ÁÁÁ. 79. Pusztuló. 
81. Terence Hill is Játszott ebben a  filmben. 84. 
Kicsinyítőképző. 85. Rejtvény. 86. Magnézium. 87. 
Éneklő szócska. 88. Ismétlés röv. 89. Verlek. 91. 
Term. alapú logaritmus. 92. Játékvezetői Testület. 
93. Mennyiségi egység. 94. Téli ruhadarab. 96. ... 
Banzai. 98. Iparos. 100. Vályú. 103. Trícium, ittrl-

um, urán. 104. Költőnk (Zoltán). 
105. Gambrinus itala. 107. Rész
ben elragad! 109. Efézusi szobra 
világhírű. 112. Szem. névmás. 
113. Szemző népiesen. 114. Dol
gozz (két szó). 117.... had, garáz
dálkodó sereg. 119. A bekülden
dő harmadik része (zárt betűk:
I, M, O). 120. Kertet művel.

Függőleges: 2. Szándék 
nélkül, akaratlanul. 3. Szervezet 
a háború sújtotta zsidók megse
gítésére. 4. Idejekorán középen.
5. Vacsora régen. 6. Zúg. 7. Tere- 
fere röviden. 8. ... púk mestersé
ges nyelv. 9. ... és meghalunk. 
10. Ilyen étel is van. 11. Fém 
pénzdarab. 12. Szovjet napilap 
volt. 13. Felkiáltószó fájdalom
kor. 14. Nátrium. 15. Heves me
gyei község fordítva. 16. Síkidom. 
17. A beküldendő negyedik ré
sze (zárt betű: B). 18. Kopogtat az 
ajtón. 23. A  beküldendő máso
dik része (zárt betűk: S, S). 29. 
Csont latinul. 32. Kilép a sorból, 

jelentkezik. 33. Értékpapír, pénz kibocsátása. 35. 
Féktelenül viselkedő. 37. Európa Kupa. 39. Közeire 
mutató szó. 41. Gyászosan, komoran latinul. 42. 
Előadó. 44. Súlyarány. 45. Elia ... filmrendező. 47. 
Mázoltass. 48. Személyére. 49. Német város. 52. 
Azonos betűk. 54. Kálium, oxigén, nitrogén. 56. 
Jákob első felesége. 59. ... Bird -  amerikai mester
séges hold. 60. Jód, bőr, oxigén, nitrogén. 61. Tar
tószerkezet. 64. Orvosok neve előtt áll. 68. Női név. 
70. Zsírpárna névelővel. 72. Tréfás ötlet, bemondás. 
75. Középen felnéz. 76. Keresztelő János atyja. 78. 
Korsós. 80. Sb a  vegyjele. 82. Autóval elmenő. 83. 
Női becenév. 84. Csapj a tenyerembe! (két szó). 86. 
New Yorki operaház. 90. LNS. 93. ... Charta -  az 
angol alkotmány alapja. 95. Fúvós hangszeren já t
szik. 97. Tálján. 99. Rácsap (pálcával). 101. Szemé
lyes névmás. 102. ... podrita, spanyol nemzeti étel. 
104. Zalai község. 106. Kecskeméti egyesület. 108. 
Részben rafinált! 110. Ilona becézve. 111. Fekete 
István fecskéje. 115. Egér egyik fele. 116. Súgó 
egynemű betűi. 118. Izomkötő.
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