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Szózat
Hazádnak rendületlenül 

Légy híve oh magyar;
Bölcsőd az ’s majdan sírod is, 

Melly ápol ’s eltakar.

A ’ nagy világon e’ kívül 
Nincsen számodra hely:

Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.

Ez a’föld, mellyen annyiszor 
Apáid’ vére folyt,

Ez, meüyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt.

Itt küzdtenek honért a’ hős 
Árpádnak hadai;

Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai;

Szabadság! itten hordozók 
Véres zászlóidat,

’S eUmlltanak legjobbjaink 
A’ hosszú harcz alatt;

És annyi balszerencse közt,
Olly sok viszály után,

Megfogyva bár. de törve nem 
Él nemzet e hazán,

’S népek’ hazája, nagy világ, 
Hozzád bátran kiált:

„Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,

’S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a’ honért

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oüy szent akarat

Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt

Mégjőni kell, mégjőni Jog 
Egy Jobb kor, melly után

Buzgó imádság epedez 
Száz ezrek’ ajakán.

Vagy Jőnifog, hajőnikell,
A' nagyszerű halál,

Hol a’ temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll;

’S a sírt, hol nemzet sűlyed el, 
Népek veszik körűi,

’S az ember’ millióinak 
Szemében gyászköny ül

Légy híve rendületlenül, 
Hazádnak, oh magyar!

Ez éltetőd ’s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

A’ nagy világon e’ kivűl 
Nincsen számoda hely:

Áldjon vagy verjen sors’ keze,
Itt élned halnod kell!

Vörösmarty
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2 Algyői Hírmondó

KÖZÉRZET —  Beszélgetés Borbély János részönkormányzati képviselővel
Két éve Felei C.yatgy, költő, „rendes ember" irt* 

le egyik versében e kijelentésnek sz&nt kérdést: 
„Ugye? Azért most mégiscsak jobb?" Azóta egyre 
kevesebben vannak azok a politikusok, és még keve
sebben azok a rendes emberek, akik így válaszolná
nak: igen, most sokkal jobb.

— ön mire gondol, ha politikáról és közérzetről 
faggatják?

— Szerintem már két évvel ezelőtt Is érződött az 
emberek közömbössége. Az első .szabad” március tizen
ötödikén itt is volt koszorúzás. Nem tudom pontosan, 
hány lakosa van a falunak, mindenesetre sokan lehet
tek itthon, hiszen fizetett ünnep volt. A koszorúzáson 
azonban csak harminc-harmincöt felnőtt és körülbelül 
ugyanannyi diákjelent meg. A többiek otthon maradtak, 
vagy a kocsmába mentek, mert Bécs azért túl messze 
van ide, és ilyen kevés szabadidő nem alég ahhoz, hogy 
átránduljanak megnézni a legújabb hűtőládákat. A múlt 
rendszer kötelező ünnepein kötelező lett volna a részvé
tel; akkor a muszáj tartotta otthon az embereket, most 
meg azért nem Jöttek el, mert nem kötelező. Ez az 
igazság, és e közérzet a két év alatt semmit sem változott.

— Mi a véleménye Tápé kudarcba fulladt elsza
kadási akciójáról?

— A tápéi események bizony számunkra Is tanul
ságosak. Először úgy hallottuk, Tápén ötszáz aláírást 
tudtak összegyűjteni, tehát ötszáz ember már biztosan 
támogatta aláírásával az elszakadást. A szavazásra vi
szont a választójoggal bíró polgárok háromnegyed része 
el se ment, s ajelenlévő ezerháromszáz tápai kétharma
da az elszakadás ellen szavazott.

Szerintem nem érdemes elszakadással kísérletezni 
csupán hiúságból, politikai önállóságért, mikor ez anya
gi előnyökkel nem Jár. Egymásra van utalva város és 
környéke, és a város most valóban pénzt ad ötleteink, 
elképzeléseink megvalósítására, igaz, nem eleget, de hát 
mostanában ki kap itt annyit? A döntésbell önállóság 
viszont néha hiányzik és gondokat okoz az ügyintézés 
kettőssége. Dr. Tóth László, a város jegyzője tavaly 
nyáron megígérte, hogy a részönkormányzati kirendelt
ségek négy-öt főből állnak majd. A kirendeltség vezetője 
pedig Jogvégzett ember lesz, vagy birtokában lesz a 
felsőfokú államigazgatási szakvizsgának, rendelkezik 
néhány év gyakorlattal. A Jelenlegi kirendeltség munká
ja eredményes, szerintem azonban az az egy ember 
nagyon hiányzik, és képviselőnk sem segíthet mindig, 
hiszen nem ez a dolga. Ilyen téren hasznos volna az 
önállóság.

— ön részönkormányzati képviselő. Tudna-e 
olyan problémát említeni, ami nagyon fontos, s 
amivel a helyi önkormányzatnak elsőként kellene 
foglalkozni?

— Talán a faluház problémája az, ami most még 
nem, de később biztos rengeteg gondot okoz. Az építés 
elkezdődött, s a kivitelező ígérete az volt, hogy ez év 
karácsonyára állni fog az épület. A városi önkormányzat 
rengeteg vita után Idén is megszavazott tizennégymlllló 
forintot az építésére. A faluház építésén pedig most csak 
kevesen dolgoznak. Nem tudom, mi történt, de, hogy így 
nem fog elkészülni a megadott határidőre, az biztos.

Pedig 44 millióba kerülő faluházat nem sok helyen 
építenek az országban.

Az önkormányzat törekvése az, hogy az itt élők minél 
jobban kötődjenek a faluhoz, ne csak alvóváros legyen 
Algyő. Munkahelyeket kell létrehozni a faluban. Erre volt 
is lehetőség, mégsem sikerült kihasználni egyiket sem. 
Egy vállalkozó például a Jugoszláviai polgárháború miatt 
települt át; ekevasgyárat és mezőgazdasági kiskereske
dést hozott volna létre itt. Nem talált megfelelő területet 
ahhoz, hogy létrehozza üzletét, és nem tudott szót érteni 
az NKFV vezetésével, sem a városi önkormányzattal. Sok 
volt neki az ügyintézés kettős hierarchiája. Egy svéd 
üzletember pedig raktáráruházát épített volna Algyőn. 
Pontosabban, nem is kellett volna építeni, mert a 3. 
számú barakk, a magmlntaraktár megfelelt volna áru
háznak, sőt kész Is lett volna a magmlntaraktár új helye 
valahol, csak valakinek nem volt érdekében a minták 
átszállítása. Pedig a svéd úr bekötőutat is építtetett volna 
a főúttól a raktárig. Az volt a terve, hogy azokat a fém- és 
egyéb árukat, melyek Svédországban bizonyos idő alatt 
nem kelnek el, s ezután potom áron találnak vevőre, itt, 
Algyőn, a negyvenhetes mellett biztosan el lehetne adni, 
hiszen a világszínvonalú svéd acélgyártás termékei itt 
biztos gyorsabban elkelnének. Később az ő türelme is 
elfogyott. Rá kellett döbbennünk, hogy eddig az állam 
gondolkodott helyettünk, most pedig minden ötlet Jól Jön, 
s ezeket a lehetőségeket ajövőben nem szabad kihaszná
latlanul hagyni.

— Vajon hogyan lehetne meggyorsítani a dön
téshozatalt, a parlamentben és az önkormányzati 
testületek ülésein?

— Úgy gondolom, a testületek összetételével van 
gond. Az országgyűlési közvetítéseket figyelve minden
kinek feltűnhet, hogy rengeteg képviselő hiányzik a 
helyéről, sokszor döntésképtelen a parlament emiatt. 
Szerintem a pártlistán bejutott képviselők azok, akik 
rendszeresen hiányoznak az ülésekről, és ez tulajdon
képp érthető is. A terület nélküli szenátornak könnyű 
dolga van: pártját képviseli. Hidegen hagyja a területtel 
rendelkező képviselőtárs problémája, meg sem hallgat
ja, vagy ha igen, akkor pártérdekből támogatja, vagy 
éppen pártérdekből gúnyosan nyilatkozik róla. A párt 
érdeke sem izgatja különösebben, hiszen így is megkap
ja a képviselői fizetést, amit talán aggasztóan kevésnek 
Is tart. A városi önkormányzatnak is valahol ez lehet a 
problémája. Szőregnek, Algyőnek, Tápénak egy-egy, Do- 
rozsmának két, területtel rendelkező képviselője van. 
Gyálarétnek egy sincs, viszont a szegedi önkormányzat
ban listás képviselők is vannak. Itt is képviselve pártjuk 
érdekelt, amire szerintem semmi szükség.

Ha majd a képviselőnek reális méretű területe lesz 
és ténylegesen képviselni tudja választóit, élni fog a 
kapcsolat választó és választott között; ha nem mondja 
majd a listás szegedi képviselő a városrészt önkormány
zat kérésére: „luxus lesz az ott”, akkor majd mondhat
juk, hogy jól működik a rendszer. És lesz lehetőség arra, 
hogy a „rendes ember” közérzete Javuljon, és ne csak 
aludni és enni járjon haza, hanem lakóhelyének is 
érezze ezt a falut.

Bakos András
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Algyői Hírmondó 3

Algyői Takarékszövetkezet Fiókpénztár
Szeged, Makkosházi körút

Építész: Sípos György, Vesmás Péter és V. 
Zákányi Ildikó

Tervező: Tér és Forrna Kisszövetkezet Alföldi 
Iroda; belsőépítész: Medveczky Kazimir; szerke
zettervező: Lakatos László; kerttervező: Fekete 
Zoltán; elektromos tervező: Kmetykó Lajos (ÉGI); 
gépész: Bata István (ÉGI); közműtervező: Németh 
Zoltán (ÉGI). Építtető: Algyői Takarékszövetke
zet. Kivitelező: UNIÉP Kisszövetkezet; építésve
zető: Tóth Gyula. Tervezés éve: 1988—89. Kivi
telezés éve 1989—90. Építési költség: 9 millió 
forint. Nettó terület: 140 m2.

Dr. Pintér Gábor, az Algyői Takarékszövetke
zet elnöke 1988 májusában építési telket kért 
Kiss Lajos Szeged városi főépítésztől a hálózatot 
bővítő fiókpénztár létesítéséhez. A  főépítész egy 
közintézményekre szánt, .visszamaradt” térség
re mutatott Szeged északi városrészben, a kö
zelmúltban megépült lakótelepen, és kérte, hogy 
a születendő épület Inkább közvetlen, mintsem 
tágabb környezetéhez alkalmazkodjon. Az előí
rások között szerepelt még a magastető és a 
környezetbarát anyaghasználat.

Az elnök úrhoz — későbbi mecénásunkhoz
— ajánlólevéllel kerültünk. A  szaktudást és a 
szellemi munkát méltóan megbecsülő ember — 
bizalmát belénk helyezve — a feladat építészeti 
(szakmai) részét ránk bízta. Az épület ugyan 
változott az egyes tervfázisokban, sőt még a 
kivitelezés során is, de eredeti elképzelésünk 
mindvégig megmaradt. Nevezetesen:

1.A mindössze 140 m2 alapterületű épület
tel folytatni kívántuk a szomszédos pavilon tö
megét és anyaghasználatát.

2. Az átriumos beépítéssel egyrészt a pénz- 
szállítás zavartalanságát kívántuk biztosítani, 
másrészről az volt a szándékunk, hogy a még 
egyelőre kietlennek tűnő térségből egy „oázis”- 
szerű belső udvar legyen kikanyarítva.

3. A  személyi bejárat melletti pergolával, a 
„fedett-nyitott” előtérrel próbáltuk jelképezni a 
közvetlenül az épülethez tartozó közteret.

4. A  funkcionális elrendezés, 111. tömegfor
málás alapindítékát a Lechner Ödön-féle buda

pesti Posta Takarékpénztár pártázatán levő ke
rámia méhkasok sugallták, mint a takarékosko
dás legrégibb szimbólumai.

5. A szerkezet és a szimbolikus törekvés 
zavartalanságának érdekében a „méhkas” min
tájára kialakított centrális ügyféltérhez nyak
taggal kapcsoltuk a kiszolgáló épületrészt.

6. Az épület hagyományos anyagokból ké
szült.

Feltétlenül megemlítendő, hogy a pontosan 
és jól megépült fiókpénztár elsősorban az igen 
Jó közreműködés eredményeként született. Eb
ben nagy szerepe volt az egész építkezést figye
lemmel végigkísérő műszaki ellenőrnek, Rácz 
Ottónak, akivel még a DÉLTERV-nél kerültünk 
közvetlen munkakapcsolatba. Vele együtt szívü
gyének tekintette az építkezést Szögi István úr, 
a kőművesmester és Birkás Gábor úr, az ács
mester, akik a maguk tudásával gondolták to
vább és vitték végig mindazt, amit pauszpapíron 
soha nem lehet befejezni, megrajzolni.

A  rendhagyó avatóünnepségen az elnök úr
tól — Ybl-díjjal felérő — méltatást és Jutalmat 
kaptunk mindannyian, amelyre nem volt még 
példa sem előtte, sem utána (talán nem is lesz). 
Az összes közreműködővel megmaradt a mun
kakapcsolatunk, amely az elkövetkezendőkben 
az Algyői Faluház megvalósításában terméke
nyen él tovább.

S. Gy.
Magyar Építőművészet 1992/1.

t f z
.... \ tjj j  J  j

v ml
m i.... ....a.

1
1

.

Földszinti alapra/z

AUGUSZTUS



1 Algyői Hírmondó

Testsúly teszt
Ideje, hogy gondoljunk az egészségünkre! Először Is álljunk rá a mérlegre! (A lányok persze 

Ilyenkor a legjobb, ha egyedül vannak a helyiségben, hiszen úgysem elégedettek a súlyukkal, főleg ha 
van is miért elégedetlenkedniük.) Miután tudjuk a súlyunkat, végezzünk egy lds számítást!

? _________________ testsúly_______________
3 testmagasság m-ben, és ennek a négyzete ha a kapott 20 alatt van: vékony vagy

érték 20—25 között van: idális vagy
25 felet van: túlsúlyos vagy.

Az általános erőnlét vizsgálatához végezzünk COOPER-teszteket. A COOPER-tesztek lényege: 
12 perces úszással, futással, kerékpározással elért szintek megállapítsa.

1. teszt Futással megtett távolság 12 perc alatt

Edzettségi
kategóriák

30 év alatt 30—39 év 40—49  év 50 év fölött
méter

nagyon rossz nők
férfiak

1530-ig
1610-ig

1370-ig
1530-ig

1210-ig
1370-ig

1050-ig
1290-ig

rossz nők
férfiak

1530— 1830
1610—2000

1370— 1670
1530— 1830

1210— 1510
1370— 1670

1050— 1350
1290— 1590

kielégítő nők
férfiak

1830—2240
2000—2400

1670—2000
1830—2240

1510— 1830
1670—2080

1350—1670
1590—2000

Jó nők
férfiak

2240—2640
2400—2800

2000—2480
2240—2640

1830—2320
2080—2480

1670—2160
2000—2400

nagyon Jó nők
férfiak

2640-nél több 
2800-nál több

2480-nál több 
2640-nél több

2320-nál több 
2480-nál több

2160-nál több 
2400-nál több

2. teszt Kerékpározással megtett ávolság 12 perc alatt

Edzettségi
kategóriák

30 év alatt | 30—39 év 40—49 év 50 év fölött
méter

nagyon rossz nők
férfiak

3810-lg
4020-lg

3410-lg
3830-ig

3010-ig
3410-lg

2610-ig
3220-ig

rossz nők
férfiak

3810—4590
4020—4990

3410— 4180
3830—4590

3010—3780
3410—4180

2610—3380
3220—3980

kielégítő nők
férfiak

4590—5390
4990—5990

4190—4990
4590—5580

3780—4590
4180—5180

3380—4180
3980—4990

Jó nők
férfiak

5590—6600
5990—7000

4990—6200
5580—6600

4590—5790
5180—6200

4190—5390
4990—5990

nagyon Jó nők
férfiak

6600-nál több 
7000-nél több

6200-nál több 
6600-nál több

5790-nél több 
6200-nál több

5390-nél több 
5990-nél több

3. teszt Úszással megtett távolság 12 perc alatt

Edzettségi 30 év alatt 30—39 év 40—49 év 50 év fölött
kategóriák méter

nagyon rossz nők
férfiak

380-ig
400-lg

340-lg
380-lg

300-ig
340-lg

260-lg
320-ig

rossz nők
férfiak

380—460
400—500

340—420
380—460

300—380
340—420

260—310
320—400

kielégítő nők
férfiak

460—560
500—600

420—520
460—560

380—460
420—520

310—420 
400—500

Jó nők
férfiak

560—660
600—700

5 2 0 -6 2 0
560—660

460—580
520—620

4 2 0 —640
500—600

nagyon Jó nők
férfiak

660-nál több 
700-nál több

620-nál több 
660-nál több

580-nál több 
620-nál több

540-nél több 
600-nál több

Összeállította: Bacsa Erika, Tóth Henrietta
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Algyői Hírmondó 5

Fűben, fában az orvosság!
(Az előző szátnfolyta-

tÚSCL)

A cickttfark drog
ja i, teái étvágyjavítók, 
emésztést serkentők, 
görcsoldók, epe- és máj- 
működést elosegítők, 
menstruációs zavarokat 
megszüntetek, húgy
szervi és légzőszervi bán- 
talmakat gyógyítók, vér
n yom áscsökken tők .  
Visszértágulás, gyomor - 
és bélhurut, valamint 
prosztata bántalmak ellen 
is ajánlják. Főzete külső
leg fogíny-, szem- és álta
lában gyulladásokra öblö
gető és borogatószer. A 
cickafark drogját magá

ban, vagy más hasonló célú gyógynövényekkel 
keverékekben használják. Mint látjuk a cickafark 
különféle súlyos megbetegedéseknél hasznos segí
tőnk, mégis elsősorban az asszonyok gyógyfüve. 
Nőgyógyászati panaszoknál hasznos a cickafark 
ülőfürdő is. A virágot áztassuk estétől reggelig 
hidegvízben, ezután szüljük le és használat előtt 
kissé melegítsük meg. Forralni nem szabad. A 
cickafark teája rövid időn belül megszünteti a 
gyomorégést, a máj zavarait fékezi. Serkenti az 
emésztést és a bélmozgást, elősegítve ezzel a rend
szeres székletürítés. Hasznos a cickafarkból ké
szült kenőcs aranyér gyógyítására is. Kéz- és lábi- 
deggyulladásnál különösen jótékony a kár- és láb
fürdő, délidőben szedett cickafarkkal. Legtöbbször 
már első esetben segít és megszűnik a fájdalom. A 
cickafark segít a fej vértolulásánál (amikor úgy 
érezzük, majd szétrobban a koponyánk), szédülés
nél, rosszullétnél, valamint szúró fájdalomnál a 
szemben.

A cickafark eredményesen alkalmazható vér
keringés! zavaroknál, jó hatású az angina pecto- 
risnál. Vértisztító erejével olyan betegségeket is 
kiűz a testből, ami évek folyamán fészkelődött be. 
Közvetlenül a csontvelőre gyakorol hatást és ser
kenti a vérképződést. Kitűnő szer meghűlésnél, 
valamint tüdővérzésnél vérzés csillapítására. Kál- 
mosgyökérrel (Calami rhizoma) együtt alkalmazva 
hatásos a tüdőrák ellen. A kálmosgyökeret rágjuk 
napközben, s reggel és este igyunk 1-1 csésze 
cickafarkteát.

A cickafark és gyermekláncfű mellett a pász
tortáska (Capsella bürsa püstoris medUc.) is igen

hasznos növényünk, amely a keresztesvirágúak 
(Cruciferae) családjába tartozó, mindenfelé töme
gesen előforduló, egy- vagy két éves növény. Szára: 
20—50 cm magas, elágazó. Tőlevelei: rózsában 
állók, hosszúkás, lándzsás kerületűek, 5— 10 cm 
hosszúak, szeldeltek. Szárlevelei: kisebbek, fogas 
szélűek, vagy épek. Virágzata: kezdetben sátorozó, 
később megnyúlt fürt. A virága kicsinyek, fehérek. 
Termésük: szívalakú, majdnem háromszögletű, 
sok rnagvú becőke. Legnagyobb tömegében ápri
lis-májusban, egyébként pedig egész nyáron át 
virágzik.

A növény virágos, leveles szárának legfeljebb 
30 cm hosszú felső része gyűjtendő. Kb. 5 kg friss 
fűből lesz 1 kg száraz. A drog (Bursae pastoris 
herba) tartalmaz: 1% kolint, acetilkolint, kálisót, 
triamint, diozmin flavonglikozidát, cseranyagot, 
gyantát és zsíros olajat a magban. Teáját gyomor- 
és bélvérzés, valamint erős méhvérzés csökkenté
sére használják. Erős havi vérzésnél a vérzés be
állta előtt 8-10 nappal naponta 2 csésze forrázott 
pásztortáskafű teát kell inni (ehhez csészénként 
egy tetézett teáskanál szükséges). Ez a tea hatásos 
serdülő korú lányoknál is, a havi ciklus szabályo
zására. A klimax, a változás évei alatt tanácsos 
minden asszonynak négy hétig naponta két csésze 
pásztortáskafű teát meginni, majd egy hónap el
teltével ugyanezt megismételni. Vérnyomás prob
lémákkal sajnos egyre többen küszködnek napja
inkban, S mint tudjuk, ez a betegség nagyon súlyos 
következményekkel is járhat. A magas- és ala
csony vérnyomás esetében egyaránt eredménye
sen alkalmazható a pásztortáskafű teája. Ne feled
jük azonban, hogy a pásztortáskát nem szabad 
főzni, csupán csak forrázni! Az izmok különböző 
megbetegedéseinél, sorvadásnál, elernyedésnél 
rendkívül Jó segítőnk ez az egyszerű és mégis 
nagyértékű gyógyfű.

Akik még nem ittak az említett gyógyhatású 
füvekből készített teát, vagy főzetet, azoknak el- 
árulom: ezek a teák igencsak keserűek, nem Jó 
ízűek. Éppen ezért kell ízesítés nélkül csészénként 
és kortyolgatva, kis mennyiséget fogyasztani. Tü
relmesnek kell lennünk, a gyógyhatás nem marad 
el. Még egy Jó tanács: mindig tiszta, szennyezés 
mentes füveket gyűj tsünk, mert csak így őrzik meg 
gyógyhatásúkat!

(Következő számban folyatatjuk.)

Hajdú Mihály
okleveles gombaismerő 

gombavizsgáló szakellenőr
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A vadontermő gombákról mindenkinek
(A Júliusi szám folytatása.)

Lilatönkü tőlcsérpereszke (Lepista saeva)
Kalap és lemezek: fakó lllás színűek, Inkább 

világos okker, 5— 15 cm vagy ennél nagyobb átmé
rőjű. Tönk: erősen lbolyáskék, ibolyás-lilás színű, 
mintha indigóval összemázolták volna, lefelé vas
tagodó, 6— 15 cm hosszú. 2—4—6 cm vastag. 
Ehető, kitűnő salátagomba, de más étel is készít
hető belőle. Lombos erdők mellett, tisztásokon, 
réteken, szikesedő legelőkön igen gyakori gomba. 
Kifejezetten őszi faj, de tavasszal is előfordul, ha az 
időjárás hűvös.

Szürkésbarna tőlcsérpereszke (Lepista sordi- 
da)

Lemezei: lilásbarna, lilás hússzínű. Kalap: 11- 
lásbarna, csaknem szürkésbarna, lilás árnyalat
tal, 5—8 cm átmérőjű, széle gyakran hullámos. 
Tönk: ugyanilyen színű, szálas, 5—7 cm hosszú,
0,5— 1,5 cm vastag is lehet. Ehető, lomboserdők
ben, akácosokban, parkban, trágyázott kertben, 
füves-trágyás helyeken, legelőn, útszéleken fordul 
elő, májustól a fagyok beálltáig. Nem olyan Jelen
tékeny, mint az előző két rokon faj. összetéveszt
hető a kígyógombákkal.

Nyárfa (dücskő) gomba (Panus tigrinus)
Kalap: fehér alapon feketés, szőrős pikkelyek

kel, 3—7 cm átmérővel, domború, de közepes be- 
mélyedő. Lemezei: fehérek, majd okkeres, kissé 
fűrészes. Tőnk: fehér, feketés szálas-pikkelyes, 
3,5—4,5 cm hosszú és 0,5—0,8 cm vastag. Min
denféle korhadó faanyagon megtalálható. Még vas
úti talpfán is éppúgy, mint az ártéri erdők fűzfáin. 
Nem mérgező, de megfőzve rosszízű, taplószerű, 
kemény állagú, ehetetlen.

Gyapjas tintagomba (Coprinus comatus)
Kalap: hosszúkás hengeres, zárva 5— 12 cm 

magas, 3—6 cm széles, fehér, nemezes, pikkelyes, 
csúcsán szürkésokker. Lemezei: fehér, majd piro
sas-kékes. végül feketén szétfolyó. Tőnk: 10— 18— 
(22) cm hosszú, 1— 1,5—2 cm vastag, múlékony 
gyűrűvel. Előfordul: füves, trágyás helyeken, na
gyon erősen korhadt faanyagokon, lombszőnyeg
ben is. Csak addig ehető, amíg a lemezei hófehéreid 
Egyben kirántva kitűnő. Április elejétől késő őszig 
megtalálható. A tintagombák rendkívül gyorsan 
fejlődő és érő gombák, egy-két nap alatt kifejlődnek 
és el is folyósodnak.

Ráncos tintagomba (Coprinus atramentarius)
Kalap: szürke-szürkésbaran, a széle bordás

ráncos, letörölhetetlen barnás pikkelykékkel, 3—7 
cm nagyságú. Lemezei: kezdetben fehér, azután 
feketére színeződik. Tönk: fakóbb a kalapnál, tö
vén olykor bocskorszerű gyűrűvel. Előfordul: gyo- 
mos területeken mindenütt, temetőkben is, réte
ken, trágyás földön is. Ehető, de alkoholt étkezés 
után nem szabad fogyasztani, mert a gombában 
levő METALDEHID OXIDÁZ enzim gátolja az alko
hol felszívódását a szervezetben és így okoz mér
gezést.

A fenti leírásokból megfigyelhetők azok a ve
szélyek, amelyek egy gombagyűjtés utánfelléphet
nek ha nem vizsgáltatják meg a gombákat vizsgá
zott szakemberekkel. Gombavizsgáló szakellenőr 
nagyon kevés van, de sok azoknak a száma akik 
azt állítják magukról „ők bizony ismerik a gombá
kat". Valójában csak egy-két gombafqjt tudnak 
felismerni, de azt sem biztonságosan Mi, gomba- 
viszgáló szakellenőrök, amikor a gombaszezon el
kezdődik kilószámra válogatjuk ki az eladásra be
hozott és ellenőrzésre bemutatott gombák közül a 
mérgezést okozó fqjokat.

Pedig ezen gombagyűjtők között is van olyan, 
aki nagy gyakorlattal rendelkezik és tíz-húsz éve 
gyűjti eladásra az ehető gombákat, mégis fennáll 
náluk is a tévedés lehetősége. Felületesen gombát 
vizsgálni nem lehet, csak egyenként minden egyes 
példányt külön külőnl

A gombák veszélyes élelmiszerek mégha ehe
tőknek bizonyulnak is, a rendkívül magas 18—24% 
teljesértékűfehéije tartalmuk és 90% körüli víztar
talmuk miatt. Éppen ezért csak egy napra főzzünk 
gombából készült ételtl Másnapra gombás ételt 
eltenni nem szabad, nem biztonságos még hűtőben 
sem/

Egy véletlen áramszünet adódhat, az étel ki
enged és tág teret ad a különböző baktériumoknak, 
így könnyen fennállhat az ételmérgezés veszélyei 
Gombát gyűjteni mindennap lehet, amikor az idő
járás a gombák fejlődéséhez kedvezően alakuL 
Még egy figyelmeztetés: csak egészséges gombát 
készítsünk el, kukacosat, csigarágottat, öreg és 
penészeset sohasem, mert ezek nyomán is fellép
het baktérium- és vírusfertőzés, amelyet igencsak 
nehéz kiirtani az emberi szervezetből, pár hetes 
nem kellemes klinikai vagy kórházi kezelés alkal
mával.

Hajdú Mihály
okleveles gombaismerő, 

gombavlzságló szakellenőr
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Átm en et i b a zá r
TOTÓ —The Cure

1. Ml volt a Cure első neve?
a) Strange Cure
b) Easy Cure
c) Perfect Cure

2. KI az együttes basszusgitárosa?
a) Sim on Gallup
b) Pori Thom pson
c) Boris Williams

3. Melyik az egyetlen dupla albumuk?
a) Kiss me, Kiss me, Kiss rhe
b) Dlsintegration
c) Wlsh

4. Melyik clipjük lett az év vldeócllpje 1989-ben?
a) Close to me
b) Lőve Song
c) Lullaby

5. Melyik évben adták ki a „Pornographi" cimű 
lemezüket?
a) 1982
b) 1983
c) 1984

6. Melyik lemezt írta Róbert Smith társai nélkül?
a) Faith
b) Top
c) Head on the door

7. Melyik évben Jártak Budapesten?
a) 1987
b) 1988
c) 1989

8. Eredetileg ki játszótta a „Foxy Lady” cimŰ szá
mot?
a) Jim m y Handrix
b) Erlc Clapton
c) Paul Sim on

9. Hány videoclip készült á „Kiss me” lemezükről?
a) 2
b) 3
c) 4

10. Melyik koncertjükről készült film is?
a) Llve in Dresden
b) Live in Orange
c) Live In Lelpzlg

11. Hány tagú jelenleg az együttes?
a) 4
b) 5
c) 6

12. Ki készíti a videoclipjeiket?
a) Roger O’ Donell
b) Tim  Popé
c) Róbert Sm ith

13. Melyik lemezen található & „Never Enough" című
szám?
a) Stading On A B each
b) Mixed Up
c) Entreat

+ 1 Melyik napon szerelmes a Cure?
a) hétfő
b) péntek
c) szom bat
Összeállította: M. A.
A legtöbb találatot elért totózók között Cufe kazet

tát sorsolunk ki. Beküldési határidő: augusztus 31.

Csak volt folt!i

A házibulik forgatagában és másnaposán 
gyakran előfordul, hogy leöntenek vagy leöntöd 
magad. Kellemetlen, ha sör- vagy vörösboifőlt van 
a ruhádon, de eltávolítható.

Sörfolt:
• ha friss: sós vízzel;
• ha régi denaturált szesszel vagy szappan

nal
Vörösbor/olt:
• ha friss: sóval megszórni;
• ha régi: tejben áztatni, majd hagyományo

san kimosni
Akad olyan, aki egyensúlyát vesztve a földön, 

füves árokban találja magát. Nincs vész!
Fitfólt:
• alkoholos langyosvíz (és persze ARIEL),
Ha másnaposságodat kávétxd akarod le

küzdeni, talán használ, de amilyen „kómás" 
állapotban vagy pecsétes lehet a ruhád vagy 
a terítő.

Ezen is segíthetsz:
• hideg vízben áztatni;
• szappannal kimosni;
• szalmiákszesz+1 -2 csepp gricelin;
• tojéissárga+1-2 

csepp gricelin
Ezek után általá

nos módon kimosni.
(Ha az első módon nemi 
tudod eltávolítani, csak 
akkor használd a kö
vetkező szereket!)

Ezek használnak 
csoki, vagy kakaófolt
nál is.

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

a könyvtárban, nyitvatartási időben. 

Hirdetések díja:
10 szóig 50 — Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,— Ft
Egész oldalas hirdetés 1000,— Ft

AUGUSZTUS



1 Algyői Hírmondó

„2 szó” a divatról
Mind a hajviselet, a smink, mind az öltözködés 

tekintetében a ’60-as évek divatja érvényesül:
Ha lány vagy
1. Viselj valami sexi ruhátl
2. Ha hosszú a hajad, csavard fel, és húzz ki 

1-1 tincset oldalt, esetleg süsd be spirálfor
mára.

3. A sminked feltétlenül harmonizáljon a ru
háddal! Ha úgy o.k., cikkor tegyél fel a 
szádra vörös rúzst, a szemhéjadra pedig — 
a kiválasztott szín megfestése után! — fe
kete tust. Mindig ez és a szempillafestés 
legyen az utolsó.

Ha fiú vagy
1. Nyerő ha öltönyt viselsz, legjobb ha:

—fekete: —barna; —bordó.
Csábító a mintás ing egy cérnacsíkolt min
tás nyakkendővel
Ha kényelmetlennek érzed az elegáns vise- 
letet, vegyél fel farmert, de a mintás ing 
maradhat!

2. Divat a lakkcipő!

Tudnivalók a nyakkendőről
Alakját tekintve kétféle nyakkendő Ismeretes: 

az úgynevezett hosszú és a csokornyakkendő. 
Mindkét fajta lehet önkötős és előre elkészített, az 
úgynevezett regatta fazonú, amelyet gumizsinór és 
kapocs vagy gomb segítségével rögzítenek a gallér 
alá. Legelteijedtebb a hosszú, önkötős nyakkendő. 
Nálunk legjobban az úgynevezett „Windsor" csomó 
teijedt el

Ld. az ábra.

Bőrápolás (pakolások)

Zsíros vagy gyulladásos 
bőrre

Legkedvezőbb az élesztős 
pakolás. Véljünk fel egy tojás- 
fehéijét habbá, keveijünk bele 
egy kevés élesztőt. Tegyük fel 
az arcra, majd száradás után 
előbb kézzel dörzsöljük le, utá
na mossuk le vízzel. így egyút
tal le is radírozhatjuk a bőrün
ket — ennél a bőrtípusnál ez 

igen előnyös — mely ezután sokkal szebb lesz és 
szabadabban lélegzik.

Érzékeny vagy normál bőrre
Használjuk túró és egy kevés tejföl vagy Jog

hurt keverékét, néhány csepp mézet is beletéve.
Száraz, ráncosodásra hqjlamos bőrre
Legjobb, ha a tojássárgáját elkeveijük pár 

csepp napraforgó- vagy olívaolajjal, és egy csipet 
búzacsírával dúsítjuk.

Fontos szabály, hogy csak a bőr alapos letisz
títása után tegyük fel a pakolást az arcra és a 
nyakra egyaránt. Legalább 20—25 percig hagyjuk 
fent, és közben semmiféle házimunkát ne végez
zünk, pihenjünk, mert a hatóanyagok így szívód
nak fel tökéletesen.

A  20—25 perc letelte után a pakolást bő, 
langyos vízzel mossuk le, majd krémezzük be ar
cunkat a megszokott hidratáló krémmel.

Szem alá
Otthon elkészíthető szemráncolqj: kell hoz

zá 10 ml szójaolaj és 10 ml mandula- vagy búza
csíraolaj. (Kapható a drogériában.) Beletesszük egy 
tálba. Jól összekeverjük, kb. egy percig, mqjd tiszta, 
száraz üvegbe töltjük. Két cseppet az ujjunkra 
teszünk és könnyedén a bőrbe massszírozzuk.

Felhívás!

Ettől a számtól kezdve rendszeresen jelent
kezünk az Algyői Hírmondóban, észrevételeiteket 
a Posta és a Nautilus Disco Club előtt kihelyezett 
ládákba helyezzétek el!

Az Átmeneti Bazárt összeállította: 
Bacsa Erika, Tóth Henrietta, Molnár Adél
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Tóth Sándor Péter:
Egy család élete

Kiabálva jár a drótos alá s fel a faluban:
Törött fazék, tányér, lábast drótozni lehet ma.
Jöjjön bácsi, jöjjön hozzánk — hívja Is egy kis barát. 
Van itt nálunk törött edény anyám se tudja hány. 
Tegnap éjjel nagy részegen Jött megint haza az apám 
Összetörte a sok edényt, káromkodva dobta ránk. 
Vacsorával, vetett ággyal vártuk őtet hajnalig 
Ő gorombán kivert minket: anyámat s kis gyermekét. 
Jöjjön bácsi csinálja meg az összetört cserepet, 
Csendesen, fel ne ébredejen, félek megver engemet. 
Behívom az ablakost Is, amint hallom Itt megyen, 
Ablakunkat is betörte szegény apám részegen.

Dolgozgatnak künn a színben, a drótos és az ablakos, 
Beszélgetve munka közben sírva mondja a drótos:
Ó alkohol átkos ördög, JajJ még mindig létezel?
Mennyi gyermeket árvává és asszonyt örvegyé teszell 
Meddig rabolod te még el a családtól a Jó apát,
KI aztán csak gyötri őket, pusztítja kis családját. 
Bárcsak Isten tiltó keze eltörölne tégedet,
Mennyi áldás, mennyi béke váltaná fel helyedet.

Meghatva hallgatja mindezt barátja az ablakos.
Ajka beszél és megremeg, arca Igen bánatos.
Jó barátom a szavald oly mélyen érintettek,
Te sírsz a mások baján, nemde az én bajaim ezek?
Én is szerencsétlen rabja vagyok az alkoholnak. 
Családomat széjjel szórtam, azt sem tudom hol vannak. 
Vádol lelkem és úgy érzem bűnös szívem megszakad.
Ó mond, van-e menedékem és remélnem még szabad?

Zsebéből a drótos barát kis Bibliáját veszi elő,
Itt a gyógyszer, Isten szava, ebben rejlik az erő.
Jézus Vére, úgy van írva, elmossa a bűnöket.
Ha óhajtod, leborulva kérjük, s megment tégedet.

Egymás mellé térdel a két világjáró Idegen,
Ég Urához segítségért esedeznek könnyesen.
Áldott Jézus kérünk Téged, légy kegyelmes, ments meg

őt.
Gyógyítsd meg a beteg szivet, emeld fel a szenvedőt. 
Ragadd ki e rút veszélyből e szegény családapát, 
Tanítványoddá tegyed őt s templomoddá otthonát. 
Ament mondott imájára a már megtért ablakos, 
Fogadásra nyílik szája — új életet kezdek most.
Haza megyek, összeszedem széjjelszórt családomat, 
Kiket Isten adott nekem, boldogítom azokat.

Áldott legyen Jó Istenem, ki vezérelt tégedet,
Hogy rám találj és megtaníts, megmentsed a lelkemet. 
Elhallgatnak hozzá fognak dolgozni csendesen.
De ml hallatszik a padlásról, felnéz figyelmesen. 
Felmegy, széjjel néz az asztalos és mi tárul szemébe

A részeges családapa közeleg sírva feléje.
Végig hallgattam itt mindent én Is megtartom vele,
Ha van részemre kegyelem én is felhagyok vele.
Mért legyek oly szerencsétlen, kinek sír a gyermeke? 
Beismerem gonoszt tettem, de elhagyom örökre.

Jó barátim ti házamnak angyalaivá lettetek,
Isten küldött megmentőül e családnak titeket.

Másik évben a két vándor újra Itt találkozik.
A volt részeges házban új élet lakozik.
Nincsen Itt most mit ellátni, ámde mégis betérnek 
Üdvözölni, vigaszt vinni a hű lelkltestvérnek.
Sürgés, forgás ó mily öröm, nagy vendégek érkeztek,
A Jó Isten angyalai ez egyszerű emberek.

Most fia tette fáj, ki eltért e zülött világba,
Nem hat rá az édesanya védő szép szava.
Jóra lnté sokrszor, meg-meg csókolva homlokát 
De ő makacs volt és gonosz megvetette kérő szavát. 
Majd megunta a nevelést, összepakolta holmiját, 
Illetlenül kigúnyolva, elhagyta zokogó anyját.
Mert rohant a bűnök útján, a Jövőről nem gondolkodott, 
Jó szívvel az anya, csak gyászolt, Imádkozott:
Jóságos Istenem, Ég Ura hallgasd meg hő Imámat, 
Mentsd meg akárhol is legyen az én tévelygő fiamat.
Ó ha tudnék hová menni, még egyszer megkérném őtet, 
Talán sikerülne minden, de már szívem gyengül,

csügged.
Számtalanszor pergő könnyel igy kesereg a jó anya. 
Azalatt züllik, vétkezik nagy messze kóboroló fia.
Egy hajnalon, mikor másnak feljön a nap, az övé lement, 
Édes fiam! e sóhajjal letette ezt a keresztet.
Itt sem hull a föld porába az anyának kiáltása,
Fia sorsa, nagy próbája segítség a javulásra.

Szenvedés mohó tüzében megtisztult, megjavult a lelke. 
Krisztusának álldott Vérében békéjét, üdvét meglelte. 
Siet haza örömében, mily boldog lesz most anya,
Ha imája gyümölcseként, megtért hívő fiát látja.
De mint anyja nem élvezte magvetésének gyümölcsét, 
Megtagadta az Úr tőle legnagyobbnak hitt örömét.
Ott áll az ifjú csendesen a néma sír között.
Eddig könnyelmű szívében keserves bánat költözött. 
Néhány éve nem látta már anyját, kit hűtlen elhagyott, 
Most visszatérve kis szobát és csak emlékét érte ott. 
Most ott zokog a sírkeresztnél: Édesanyám csak egyet

szólj,
örülj csak egy pillanatig, egy rövid szóban válaszolj.

Néma a hant, de oly hangos lelkében a fájdalom,
Imát rebeg, fogadást tesz: Anyám követlek utadon. 
Hívő leszek mindhalálig, hogy majd viszontlássalak, 
Hogy az örök élet hónába mint Te, odajuthassak.

Gyermek tiszteld a szülőt, atyádat és anyádat,
Mert hamár hant takarja, késő akkor minden bánat.

AUGUSZTUS
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Augusztus 15. — 
Nagyboldogasszony napja

Derült Idejével Jó szőlő- 
és gyümölcstermést Jósol. Az 
ún. „KÉTASSZONYKÖZE”
(augusztus 15.—szeptember 
18.) közötti Idő, Jó varázslóe
rejű időszak, ekkor szedik 
gyógyítás céljára és rontos 
ellen a füveket és magvakat, 
gyűjtik az ültetnivaló tojást, 
cséplik a magnak való búzát.
Nagyboldogasszony napja 
előtt az országban több he
lyen kimennek a rétre, az erdőbe és gyógyfüveket, 
virágokat szednek. Ha a környéken valamely gyógyfű 
nem található, akkor a kertben elültetik.

Augusztus 16. — Rókus napja
Református szent. A néphit úgy tartja, hogy 

földi vándorlása közben nagyon hideg tél volt, és 
pisilés közben fagyott. Arra vetődött egy tehén, az 
melegítette fel. Ezért hálából a rideggulya védő- 
szentje lett.

Augusztus 20. — Ist
ván napja

A magyarság első ko
ronás királyának névün
nepe. (970— 1038) 1083- 
ban avatják szentté, mint 
a pogány magyarság meg- 
térítőjét. Kultusza a nem
zeti hagyományokban 
igen gazdag. (Szent király 
koronájának tisztelete, a 
Szent Jobb ereklyéje.) A 
folklorisztikus hagyo
mányban azonban feltű

nően halványan él alakja. Bizonyos feltevések 
szerint az erőteljes hivatalos kultusz ítélte pusz
tulásra a feltehetően korábban erősebben élő 
nép hagyományt.

Augusztus 20-a Szent Istváni ünnepléséről az 
1092-es szabolcsi zsinat rendelkezik.

A Szent Jobbot ezen a napon körmenetben 
viszik körül a várban. E napra tették az ÚJ Kenyér 
ünnepét is.

Tóth Béla meséi — Kérdések és feleletek (Algyői tarlókról)
— Miben hasonlít a nagy ember a toronyhoz?
— Abban, hogy mind a kettő körül többnyire sok 

szél Juj.
— És miben különböznek?
— Abban, hogy a nagy torony, ha hozzá közelítesz, 

mindég nagyobb lesz; de a nagy ember mindég kisebb.
*  *  *

Az erdőkerülő és a tölgyfa
így szólt a tölgyfa az erdőkerülőhöz:
— Vágass ki bennünket, mert meguntuk, sőt szé

gyenlünk Ilyen apró cseijék, gyenge hajtások, alacsony 
bokrok, fiatal növendékek között élni.

— Ezt ne kívánjátok édeseim — felel az erdőkerülő 
—, mert azon kívül, hogy az apró bokrokat s növendék 
fiatalokat árnyéktokkal veszélyek s viszontagságok ellen 
védeni kötelességetek, azt is szemetek előtt tartsátok, 
hogy száz évvel ezelőtt ti is apró cseijék, gyenge hajtá
sok, alacsony bokrok, s fiatal növendékek voltatok!

A megállapodott szép lelkű, s nagy tudományú 
férfiak nagyot vétenek, amikor a fiatal, gyenge és isme
retlen írókkal egy sorban állni nem akarnak.

*  *  *
A farkas és a borz
Közel laktak egymáshoz. Afarkas észre vette ügyes 

szomszédjának egyben-másban a bőuelkedését. Elkez
dett tőle kölcsönözni

A kis borz, hatalmas nagyszájú szomszéddal lévén 
dolga, attól tartott, hogy ha nem kölcsönöz, úgy most 
mindjárt, ha pedig kölcsönöz, utóbb fogja búját látni 
Kölcsönzött.

Noha afarkas szomszéd csak apródonként szedtefél 
a kölcsönt, idővel az adósság nagy summára növekedett.

— Fizess már egyszer, szomszédi — igy szólította 
meg a kis borz a farkast. — Éppen most már nagy 
szorultságban vagyok, elöregedtem, élelmem után már 
nem tudok menni.

— Én akkor búsultam, — monda a hatalmas farkas 
a borznak, — mikor tőled a kölcsönt felszedtem: most 
pedig már te búsulj!

*  *  *

A 16 és az ökör
Nagy viszálykodás támadt a ló és az ökör között. 

A legelő miatt, amelyet ősi jogoknál fogva közösen hasz
náltak.

A ló azzal váldolta az ökröt, hogy a fűnek első 
hajtását és így a javát mind elkanyargatja előle, az ökör 
pedig azt lobbantotta ellenének szemére, hogy a füvet 
gyökeréig elharapdálja.

Ezzel a váddal elment az ökör az állatok királya, az 
oroszlán elébe, aki megértvén az ökör panaszát, s titkos 
gyülölség is lévén szívében a ló iránt, mely szépségével 
s hasznos szolgálataival az ő emberek előtti becsületét, 
kedvességét egészen homályba borította, ilyen ítéletet 
hozott a versengőkre:

— Vívjatok bajt egymással, de csak szarvakkal. A 
harapás, rúgás, vágás nincs megengedve.

Az igazságtalan ítéletbe a ló nem nyugodhatott 
meg. Jupiter ítélőszékére apellált, aki az oroszlánnak 
részrehajló ítéletét így Igazította helyre:

— Vagy lépjetek magatok között barátságos 
egyességre, vagy mindenitek vívjon a maga fegyveré
vel, mert ökörnek is gyalázat volna megkötött ellensé
gét legyőzni!

AUGUSZTUS



Algyői Hírmondó 11

ÁFÉSZ-hírek

Friss kenyérrel és 
teljes áruválasztákkal 

válj a kedves vásárlóit vasárnap Is a 401. sz. Ba
rakk ABC kollektívája.

Nézzen be az iparcikkboltunkba!
— Bővített áruválaszték!
— 40—50%-kal olcsóbb szerelési anyagok!
— Élelmiszerek dlscont áron!
Várjuk Önöket!

A 410. sz. bolt dolgozói

Tüzéptelepünkre újabb, olcsóbb építési anya
gok érkeztek.

Nyitva:
szombat kivételével 
minden nap: 8— 16 óráig.

Vásárnaptár
Hódmezővásárhely: oá. aug. 7., szept. 4., okt. 2., 

nov. 6., dec. 4. 
av.: minden vasárnap.

Kiskunfélegyháza: aug. 23., okt. 11., nov. 29., av.: 
aug. 2., 9., 16., 30., szept. 6., 13., 20., 27., okt. 4., 18.,
25., nov. 1., 8., 15., 22.

Makó: oá.: aug. 12., szept. 9., okt. 14., nov. 11., 
dec. 9.
av.: aug. 1., szept. 5., okt. 3., nov. 7., dec. 5. 

Mindszent: okt. 25.
Mórahalom: aug. 16., szept. 20., okt. 18., nov. 15., 

dec. 20.
Szeged: ok.: aug. 9., 23., szept. 13., 27., okt. 11.,

25., nov. 8.
oá.: aug. 15., szept. 12., okt. 17., nov. 21. 
av.: minden vasárnap.

Szentes: szept. 13., nov. 8., dec. 13. 
oá.: aug. 9., okt. 11.
av.: aug. 2., szept. 6., okt. 4., nov. 1., dec. 6.

A megjelölés nélküli vásárok = országos állat- és 
kirakóvásárok. A rövidítések jelentése: ok. = országos 
kirakóvásár, oá. = országos állatvásár, av. = autóvásár.

Anyakönyvi hírek
Gál Tibornak és Nagy Ildikónak 1992. július 

22-én Péter nevű fia született

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Horoszkóp

Oroszlán
(július 23-tól augusztus 23-lg)

...........
Ez a típus erős es elenk er- 

zelmű természet. A  legerősebb 
és a leggyengébb egyéniségek 

fordulnak elő közöttük. Előkelő, nagystílű, de 
kissé bőbeszédű. Hatalomra, tekintélyre és lu
xusra vágyik, becsvágy, határozottság és önbi
zalom jellemzi.

Szereti a dicséretet és hízelgést. Mindig a 
középpontban szeret állni, a személyi tiszteletet 
nagyra becsüli, ami külsőleg a tisztelet kifejezé
sében, bensőleg az ostoba és aljas cselekedetek
től való elfordulásban nyilvánul meg.

Az Oroszlánt a királyi Jegynek tekintik az 
asztrológiában. A  Nap ereje itt olyan nagy, hogy 
még az alacsonyabb rendő típusoknál is, ahol a 
Nap állása a rossz bolygóbefolyások folytán el
romlott, feltalálhatok ezeknek a jó és nemes 
tulajdonságoknak a nyomai. Az „Oroszlán-em- 
ber" szeret parancsolni és egészen termé
szetesnek találja, hogy a többiek engedelmes
kednek. Igen érzékenyek és büszkeségükben 
könnyen sérthetők.

A magasabb rendű típusok nem haragtar
tók, gyorsan magukra ébrednek, és nemes ben
ső sugallatukra hallgatnak. Inkább elhamarko
dott megvetésre képesek. Többnyire szívesen 
segítenek, mert a magasabb rendű Oroszlán-tí
pus legfőbb tulajdonsága a melegszívűség, a 
nagylelkűség, amit még ellenségeikkel szemben 
is kimutatnak.

Nagyon tudnak szeretni és mindig találnak 
valakit, aki szeretetükre méltó.

Bár nagy erő és vitalitás van bennük, nem
igen szeretik a testi munkát, szívesen dolgoztat
nak másokat. Sohasem szeretnek kicsinyes dol
gokkal foglalkozni, csak vezető állásban érzik jól 
magukat.

Az Oroszlán-Jegy embere: hű természet, de 
nem a szerelemben, mert ehhez túl szenvedélyes 
és nagy szíve van. Csak nagyon mély szerelem 
esetén marad hűséges, ami viszont ritka nála.

Az Oroszlán-jegyű embernek legjobb orvos
sága a szeretet, a béke és a harmónia. Jellemző, 
hogy sorsukban rendkívül fontos helyet foglal el 
a szerelem és a házassági kapcsolat.

Az Oroszlán Jegyében született férfihoz és 
nőhöz a legjobb partner a Kos és a Nyilas Jegyé
ben született nő, illetve férfi.
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Ügyfélszolgálat
Polgármesteri Hivatal Irodái

nak Ügyfélfogadási rendje 
(Szeged, Széchenyi tér)

Általános Igazgatási Iroda
Lakáscsoport 
Gyámügyi csoport 
Szabálysértési csoport 
Anyakönyvi csoport 
Vállalkozói csoport 
Népességnyilvántartó csoport 
hétfő: 8— 1530 óráig 
szerda: 8— 1730 óráig 

Egészségügyi és Népjóléti 
Iroda

hétfő 8—1530 óráig
szerda 8— 1730 óráig

Építési csoport
hétfő 8— 1530 óráig
szerda 8— 1730 óráig

Családi Események Rendezd 
Iroda

hétfő 8— 1530 óráig
kedd 8— 1530 óráig
szerda 8— 1730 óráig
csütörtök 8— 1530 óráig
péntek 8— 15 óráig

HIRDETÉSEK
Burgonya termelő áron eladó. Németh 
Imre Algyő, Bartók B. u. 9.

Teljesen felújított antik háttámlás szé
kek eladok. Érd.: Tüskevár u. 9. Tel.: 
67-212.

INSZEMINÁTOR (mesterséges megter
mékenyítés) sertés, szarvasmarha. Hív
ható hétfőtől péntekig de. 8—9 óráig a 
67-095-ös telefonon, vagy személyesen 
Algyő, Bartók B. u. 9. alatt de. 9 óráig. 
Szombaton: Budai Balázsné 67-216-os 
telenon de. 8—9 óráig.
Németh Imre lnszemlnátor

TOLLFELVÁSÁRLAS, használt dunna, 
párna. Algyó, Téglás u. 31. Tel.: 67-214.

Szeptemberben újra Indul a Csiszár au
tósiskola algyői tanfolyama. Jelentkezni 
a könyvtárban és a Művelődési Házban 
lehet.

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy az 
Algyői Napfény ABC-ben lakodalomra, 
rendezvényre nagyker. áron vásárolhat
ja meg a sört és az üdítőt.

KERESZTREJTVENY

A Példabeszédek könyvéből

Vízszintes: 1. A beküldendő mondat első része. 13. Tépé, 
fordítva: vili. energia. 14. A lenti helyre. 15. Való. 16. Színezőanyag. 
18. Juttat. 19. Belga, svéd, vatikáni autók jele. 21. Bálin. 22. A 
beküldendő harmadik rész. 24. Én. 26. Farmermárka. 27. Katonai 
létesítmény. 29. Igekötő. 30. Nóta egynemű betűi. 32. Fél hanggal 
felemelt G-hang. 33. Porció. 34. Kosztolányi-alak, utóneve kezdőbe
tűjével. 37. Képző. 38. ... itur ad astra (ígyjutunk a csillagokig.) 40. 
Alma-... 41. Orosz helyeslés. 42. Rámáz. 45. Puskát használ. 47. 
Ady álneve. 48. Becézett Aranka. 50. Nekiront. 52. Súlyarány. 54. 
Előd. 55. Kimos.

Függőleges: 2. Szép női név. 3. Üzbég főváros. 4. ... legis — a 
törvény rendje szint (Arte). 5. Ennek a személynek van ideje. 6. Ón 
vegyjele. 7. Ökölvívó volt (Tibor). 8. Disznót leszúr. 9. Végtag. 10. Az 
életet elpusztító és megújító istenség a hindu vallásban. 11. Holland 
autók Jele. 12. Színdarabot bemutattató. 16. A beküldendő máso
dik rész. 17. Fúvóshangszer. 18. Szerválás. 20. Szamárium, Ittiri- 
um. 23. Levéltávirat. 25. ... Gábor — írónk. 28. ÚJ-zélandi, olaszgk. 
Jelzése. 31. Órahang egyik fele. 35. Lábbeli. 36. Gyümölcsös. 37. 
Magot szóró. 39. Római 150-es. 43. Tetejére. 44. Kiejtett betű. 46. 
Deres hajú. 49. Körmöl. 51. Kettőzve: brazil focista volt. 53. Asztá- 
cium.

Összeállította: Gonda József.
Az előző szám megfejtése: Amit magadnak nem szeretnél, azt 

másnak se tedd.
A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Ábrahám János- 

né, Aranyhíd u. 17.
Beküldési határidő: augusztus 20.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: Dr. Pírt József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 

Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, Hegyes András, KarsaJ Lászlónk
Rajtokat készítette: Móra Zsolt 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült: a DÉMÁSZ RL nyomdában, 600 példányban
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