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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA
A háromezer forintos sarokház

— interjú Lantos Tiborral —

„Apró Antal jeíölőgyűlése 
▼olt az, amelyre hosszú Idő után 
elmentem. A gyűlés levezető el
nöke az elején azt kérte, hogy Ap
ró elvtársnak Algyőivel kapcsola
tos kérdést lehetőleg ne tegyünk 
föl, mert a képviselőjelöltet a 
párttitkár már tájékoztatta az it
teni problémákról. Majd maga a 
jelölt beszélt, igen keményen ar
ról, hogy az államadósságot igen
is ki kell fizetni, és dolgozni kell.

— Mi a véleménye az eltelt 
két évről?

— Szerintem igazi rend
szerváltás nem történt. Én a szak
mámból indulok ki: a két év alatt 
csak név- és címváltozások tör
téntek, a felépítés ugyanaz, ami 
azelőtt, a gyógyszert ugyanarról a 
helyről kapom. Annyi történt, 
hogy kinyitottak a maszek gyógy
szertárak, feleakkora helyeken, 
mint az államiak, és kétszer ak
kora forgalmat bonyolítanak.

A politikai változások nem 
valódiak. Ezt azért érzem így, 
mert idekerülésem után egy ideig 
aktívan foglalkoztam a közélet
tel. Amikor ide helyeztek, a Ha
zafias Népfront megkeresett, 
megkértek, hogy vállaljam el az 
algyői elnökséget. Kérdeztem, 
hogy ml tartozik bele a népfront
elnökségbe. Azt felelték, hogy az 
ég adta világon minden. „A pá-

Úgy hangzott, mintha mi vettük 
volna fel a kölcsönöket, és neki 
kellene fizetni, pedig én épp for
dítva éreztem. Nem tudom, az mi
lyen választás volt, de akkor Al-

fpőn ceruzával kellett ikszelni, 
n mindig ceruzával irom és ira

tom alá a recepteket. Néhányan 
kérdezték; vajon megfelel ez így? 
Hát ha Apró elvtárs megválasztá
sakor megfelelt, itt miért ne len
ne jő?"

lyaépítés is?” „Az is.” így elvállal
tam. Nem tulajdonítottam neki 
nagyobb figyelmet vagy jelentő
séget; szerintem azért esett rám 
a választásuk, mert azt akarták, 
hogy a patikus is legyen benne 
valamiben. Az elején minden 
rendben is volt, Jártam a gyűlé
sekre, tárgyalhattam a tanácsi 
vezetőkkel, úgy, hogy közben 
konkrét „hatalmam" nem volt. Az 
első gyűlés nagyon tetszett, mert 
úgy éreztem, hogy ott igazi prob
lémákról esik szó. Akkor valaki 
fölvilágosított, hogy ez minden 
gyűlésen így van, nevezetesen, 
hogy mindig a legégetőbb gon
dokról beszélnek a résztvevők. 
És valóban: ugyanazok az embe
rek évről évre ugyanazokat a 
problémákat hozzák szóba, de a 
megoldás mindig elmarad. Ez a 
helyzet most is, ezért nem tartom 
a rendszerváltást valódinak.
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— Mikor kezdett elAlgyőn is kézilabdázni?
— Akkoriban megkerestek, hogy segítsek a 

kézllabdásoknak; nem tudom, honnan tudták, 
hogy valaha játszottam. Elmentem a tornaterem
be, ahol egy nagyon lelkes, fiatal társaságot talál
tam, akikkel később megszerveztük a szakosztályt. 
Az algyői sprotkörön belül a támogatást úgy osz
tották el, hogy kb. 90% a futballistáknak, 10% a 
kézllabdásoknak, de ez nem számított problémá
nak, hiszen ez azoknál a csapatoknál Is így volt, 
akikkel Játszottunk. Komolyabb anyagi támoga
tásra nem is számítottunk, a kedvezmények azon
ban segítettek bennünket. Amikor a pályát építeni 
kezdtük, jártuk a környező vállalatokat, van-e ki
maradt salak valahol. Az egyik cég vezetője kimu
tatott az ablak előtt álló aszfaltozott parkolóra, 
mondván, hogy olyat tudnak csinálni. Ez jobb volt, 
mint amire számítottunk, hiszen az aszfaltozott 
pálya még akkor Szegeden is ritkaság volt. A  ta
nács rendelt egy buszmegálló építésére való asz
faltmennyiséget, és úgy intézték, hogy Jutott a 
pályára is. A munkánál egyébként minden kézilab- 
dás dolgozott, a plébános úr, Béla atya is kihozott 
egy üveg málnaszörpöt, szódavizet, lapátot fogott 
és beállt közénk dolgozni. Apálya elkészült. Akkor 
a pártszervezet is, a tanács is, a sportkör vezető
sége is a maga részéről Jelentette a pálya elkészí
tését, fölfelé...

— Miért fordult el a „Közélettől"?
— A pálya elkészülte után, illetve még előtte 

eldöntöttük, hogy öltözőt is építünk mellé. A  tanács 
adott egy lebontásra váró sarokházat a sportkörnek 
ingyen, azzal a feltétellel, hogy nekünk kell lebonta
ni. Ezt természetesen meg is tettük: volt olyan srác, 
aki éjszakai műszakból egyenesen odajött dolgozni, 
egész nap bontotta a házat, majd estefelé visszament 
a munkahelyére... Akkoriban történt, hogy az utcán 
szembejött velem a párttltkár. A  köszönésemet fo
gadta, majd utánam szólt: „Tibor! A  sportkör a teg
napi gyűlésen úgy döntött, hogy az öltözőt mégsem 
építi föl, hanem eladják a bontott anyagot.” Mikor 
rákérdeztem, hogy volt-e a gyűlésen kézilabdás, azt 
felelte, nem volt. De az biztos, hogy a téglát már el is 
adták, háromezer forintért

Akkor otthon előkerestem az összes népfron
tos okmányomat és bevittem a központba, leadni. 
Akinek az asztalára letettem mindent, csak annyit 
kérdezett: a tégla? Valahonnan megtudhatták, mi 
történt.

Egy ideig még edző voltam, később Játékos
edző, majd az edzőséget átadtam Molnár Mihály
nak és tovább játszottam. A sportkör vezetőségével 
való kapcsolatunk a megszokott színvonalon volt: 
amikor indulni akartunk a terembajnokságon,

anyagi támogatást kértünk, amit a sportkör csak 
a nevezési határidő lejárta után ígért meg, termé
szetesen ekkor már késő volt. A  csapat még éveken 
keresztül lelkesen játszott, de idővel a napi gondok 
miatt kezdett szétszóródni a társaság, meg sokak
nak nem volt kedve ilyen feltételek mellett tovább 
Játszani. A  plébános úrral sem volt mindig felhőt
len a kapcsolatunk, mert a délelőtti miséket sűrűn 
zavarták a bajnoki mérkőzéseink, ezért inkább 
átköltöztünk egy másik pályára.

A  politikát sokáig az akkor történtek tükrében 
vizsgáltam, és így nézem ma is. Apró Antal Jelölő
gyűlése volt az, amelyre hosszú idő után elmen
tem. A gyűlés levezető elnöke azt kérte, hogy Apró 
elvtársnak Algyővel kapcsolatos kérdést lehetőleg 
ne tegyünk föl, mert a képviselőjelöltet a párttltkár 
már téjékoztatta az itteni problémákról. Majd ma
ga a jelölt beszélt, igen keményen arról, hogy az 
államadósságot igenis fizetni kell; úgy hangzott, 
mintha mi vettük volna fel a kölcsönöket, és neki 
kellene visszafizetni, pedig én épp fordítva érez
tem. Nem tudom, az milyen választás volt, de 
akkor Algyőn ceruzával kellett ikszelni. Én mindig 
ceruzával írom és íratom alá a recepteket. Néhá- 
nyan kérdezték, megfelel ez így? Ha Apró elvtárs 
megválasztásakor megfelelt, itt miért ne lenne Jó?

Azóta Is elmegyek a falugyűlésekre, de az 
emberek és problémák nem változtak.

— Mi a véleménye az épülő faluházról?
— A faluházra szükség van. Én egykor Java

soltam: alakítsanak ki egy olyan nagytermet, ahol 
esetleg sportversenyeket is lehetne rendezni, ez 
azonban nem valósul meg. Lesz egy néhány száz 
férőhelyes nagyterem, ami véleményem szerint egy 
olyan igazi falugyűlés megtartására kicsi lesz. Per
sze, ha lenne olyan igazi falugyűlés... Kissé 
pesszimistán látom a helyzetet, azokhoz hasonló
an, akik a látszólagos rendszerváltozás elején len
dültek bele a politizálásba, és két év után csaló
dottan hagyták abba.

Szerintem a falu kulturális életében, közéleté
ben sok minden megváltozna, ha a pedagógusokat 
itt sikerülne letelepíteni. Algyő sohasem marasz
talta igazán a tanárokat, azt pedig senki sem 
kívánhatja el, hogy a tanítás után ők még a faluval 
is foglalkozzanak. Sietnek az első buszra, hogy 
minél hamarabb hazaérjenek. így pedig nincs a 
faluban olyan réteg, úgy is mondhatnám, persze 
Jó értelemben, hogy elit, ami összefogja a közéletet, 
finoman orientálja az önkormányzat politikáját, 
figyelmét. Érzem, ez nagyon pesszimista meglátás, 
véleményem szerint azonban, sajnos, igaz.

BAKOS ANDRÁS
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A Polgármesteri Hivatal
* Kirendeltségének 

hatásköre

Egy év telt el azóta, hogy Sze
ged Város Közgyűlése döntött a 
csatolt községek egyes állami

gazgatási ügyeinek helyben történő intézéséről így 
1991. augusztus 1-jén létrehozta a Kirendeltséget 
Kirendeltségünk összetétele: építésügyi előadó, 
igazgatási előadó, ügyviteli alkalmazott és egy 4 
órában hivatalsegédi és takarító teendőket ellátó 
fő. Munkánkatjelenleg is ideiglenes hatáskörijegy
zék szabályozza, ami ténylegesen az alábbiak sze
rint oszlik meg, illetve alakult k i

A kirendeltség-vezetői leendőket megbízás alap
ján, az építésügyi feladatokkal együtt én látom el 

Kirendeltség-vezetőként intézem a részönkor
mányzat ügyeit, tájékoztatást adok az önkormány
zati és államigazgatási hatósági hatáskörbe tarto
zó ügyek intézésének lehetőségeiről Az ügyfelek 
kérelmeit, panaszait, közérdekű bejelentéseit, ja 
vaslatait szükség szerint jegyzőkönyvbe veszem, 
és az illetékes irodákhoz továbbítom Az I. fokú  
építésügyi hatóságijogkörön belül az építési-bontá
si és használatba vételi engedélyezést, és a közte- 
rület-használattal kapcsolatos engedélyezést vég
zem. Eyárok az engedély nélküli, vagy engedélytől 
eltérő építkezőkkel és közterület-használókkal 
szemben. Az önkormányzati tulajdonban lévő me
zőgazdasági földrészletek haszonbérleti szerződé
seit intézem

Az igazgatási előadó intézi a birtokháborítási 
és hagyatéki ügyeket. Kiadja a vállalkozói igazol
ványokat. Társhatósági megkeresésre gondosko
dik a környezettanulmányok elkészítéséről és a 
Jegyzőkönyvi meghallgatásokról, és azok továbbí
tásáról Tájékoztatást ad adóügyekben, illetve se
gélyezési lehetőségekről a benyújtott segélykérel
meket a szükséges mellékletek becsatolása és a 
környezettanulmány elkészítése után továbbítja. A 
lakcímváltozásokat bevezeti a személyi igazolvá
nyokba.

Kirendeltségünk célja, hogy a hozzánk fordu
lók panaszait, kéréseit lehetőségeinkhez képest, 
legjobb tudásunk mellett intézze.

Sebők Péterné

Merre tart a kárrendezés Algyőn?
Mint már ismeretes, tavasszal a falu lakossága 

gyűlésén megválasztotta az Egyeztető Fórum tagjait 
tsz-enként és településenként.

A Fórumokba tsz-enként az alábbi személyek 
kerültek, kiknek személyét a szegedi önkormányzat 
Is megerősítette 1992. 03. 19-én. Algyői Rákóczi 
Mgtsz: Török Mihály Algyő, Kastélykert u. 128. — 
elnök; Németh Józsefné Algyő, Kastélykert u. 127.; 
Suti József Algyő, Lőrinc u. 6. Hmvhelyi Rákóczi 
Mgtsz: Damlán Ferenc Algyő, Téglás u. 34. - elnök; 
Kovács Sándor Algyő, Hódmezővásárhelyi u. 36.; Né
meth János Algyő, Hódmezővásárhelyi u. 30; Nagy 
Imre Algyő, Piac tér 20. Szegedi Felszabadulás 
Mgtsz: Kovács Károly Algyő, Téglás u. 9. ■— elnök; 
Hegyi Balázs Algyő, Téglás u. 73.; Pál András Algyő, 
Fazekas u. 4.; Molnár Balázs Algyő, Téglás u. 87.

Április hónapban a fórum tagjai megkezdték a 
kijelölt területek felmérését az egyeztető tárgyalások
hoz. Egy hónapos kemény tárgyalássorozat után az 
algyői Rákóczi Tsz és az Állami gazdaság záró Jegyző
könyve elkészült. A vásárhelyi Rákóczi Tsz és a sze
gedi Felszabadulás Tsz tárgyalása nem járt ered
ménnyel, mindkét esetben fellebbezéssel végződött, 
melynek okai: részben területi, részben minőségi ki
fogások, a megállapított meliorációs költségek magas 
volta, ami természetesen a kárpótoltakat terhelné. A 
fellebbezés miatt a Hmvh-i Rákóczi Tsz árverését a 
kárpótlási hivatal felfüggesztette az érvényes bírói 
végzésig.

A szegedi Felszabadulás Tsz vonatkozásában a 
kárpótlási hivatallal közös megegyezés alapján 1992.
09. 08-án az Egyeztető Fórum tagjai újra tárgyalóasz
talhoz ültek. A résztvevők kemény, mintegy négy órás 
tárgyalás után sikerrel tisztázták a vitás kérdéseket, 
a magas meliorációs költségek tekintetét kivéve, 
melynek kérdésében a fórum tagjai szakértői véle
ményt kértek a Földművelésügyi Minisztériumtól. A 
tárgyalás eredményét jegyzőkönyvben rögzítettük. Az 
árverés időpontja a minisztérium szakvéleményének 
kézhezvételétől függ. Jelenleg a kárpótlási területek 
mindkét tsz-ben zárolva vannak.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az árveréssel kap
csolatban a fórumok tsz-enként falugyűlést tartanak, 
a helyi kultúrházakban, melyeken vendég előadók 
lesznek. A kárpótlási hivatal területre illetékes árve
rési biztosai válaszolnak az ott felmerülő kérdésekre. 
A falugyűlésre minden érintett igénybejelentő névre 
szóló meghívót kap, pontos hely- és időpont-megjelö
léssel. A gyűlések nyitottak, melyre minden érdeklő
dőt szeretettel várunk.

A szegedi Felszabadulás Tsz-től földet igénylők 
részére 1992. okt. 8-án az Algyői Kultúrotthonban őt 
órakor lesz falugyűlés. Ezt megelőzően 1992. okt. 
7-én és 14-én 16—1730 óra között a Polgármesteri 
Hivatal Algyői Kirendeltségén a képviselői szobában 
fogadóórát tart az érdekegyeztető fórum. Ezúton ké
rünk minden kárigénylőt, hogy a területegyeztetés 
miatt megjelenni szíveskedjen.

Kovács Károly

OKTÓBER
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ALGYŐI PORTRÉK
Értékítéletemben a legelsők között van, az 

emberi tudás. Életbevágóan fontos számomra a 
szülőföldem, Illetve szülőfalum. Ilyen Indíttatástól 
vezérelve még nagyobb érték számomra egy tudós 
ember, ha az Algyő szülötte. Egy Ilyen ember tudo
mányos eredményeiről baráti körömben évek 
hosszú során sokat hallottam. Ezeket az értesülé
seket pontosította, illetve megerősítette a napok
ban kezembe kerőlő „Természettudományos és 
Műszaki Kl-kicsoda” című könyv 1986. évi 2. ki
adása, melynek a 454. oldalán szembe találtam 
magam Tóth Géza nevével — mert róla van szó —, 
akinek tudományos fokozatait a könyv a követke
zők szerint sorolta: „Dr. techn. Tóth Géza oki. 
vegyészmérnök, műsz. igazgató, címzetes egyetemi 
docens, a politikai tudományok doktora, a kémiai 
tudományok kandidátusa.”

Jó sorsom úgy hozta, hogy személyesen is 
találkozhattam vele. így lehetőségem nyílt arra, 
hogy kérdéseket tehettem fel neki, Ő a legegysze
rűbben és legközvetlenebbül válaszolt.

— Szeretném arra kérni, hogy ismertesse 
meg velünk gazdag életútját!

— Az elemi iskolát Algyőn végeztem, a polgári 
iskolát Szegeden, és az egyetemet is ott kezdtem 
el, de azt két év után — a repülés miatt— megsza
kítottam. Két évet töltöttem repüléssel és katona
sággal. Utána már elhelyezkedtem a Chinoinban és 
Pesten fejeztem be tanulmányaimat. 40 évet dol
goztam a Chinoinban, de úgy. hogy az első időkben 
bementem hétfőn reggel és szerda este mentem 
haza. A kutatást, kísérletezést megszállottan csi
náltam, mert csak úgy lehet, és soha nem a pénz, 
hanem a megszületett eredmény volt számomra 
mámorító élmény. Amikor már igazgató lettem, min
dennap hazajártam aludni, de akkor is 12— 14 órát 
mindig a gyárban töltöttem Munkám és kísérlete
im, úgy érzem, egy morzsányi részben hozzájárul
tak a világtudomány előbbre viteléhez. Ezt bizo
nyítja, hogy 217szabadalmamatfogadtak elés ma 
is alkalmaznak. Ebből 150-et külföldön is megvá
sároltak, melyből sok milliárd dolláros üzletet kö
töttem akkor, amikor a hasonló üzemek csak tíz
húszezer dolláros üzleteket tudtak kötni

Munkámat a Chinoinban vegyésztechnikus
ként kezdtem. Utána folytattam tanulmányaimat, 
és úgy lettem részlegvezető, üzemvezető, osztály- 
vezető, főosztályvezető, majd műszaki igazgató. 
Ami a technikusi és műsz. igazgatói munkakörök 
között velem történt, annak leírásához regényre 
lenne szükség, ez a riport túl kevés hozzá.

— A  következő kérdéseimben arra szeret
nék választ kapni, hogy egy ilyen embernek — 
aki tudásban és lehetőségekben ilyen nagy 
távlatokat tett meg — mit jelent Algyő, illetve 
a szülőföld?

— Itt töltöttem gyermekéveimet, ide kötnek 
gyermekkori emlékeim, itt vannak eltemetve a szü
leim, itt él nővérem és sógorom Itt tanultam meg 
repülni Isteni érzés a repülés, egy szép orsó, egy 
pörgetett orsó, a bukfenc stb. Szeretem az algyői 
embereket. Munkám és lehetőségeim Pesthez kötöt
tek, szépnek is tartom, mert egy-egy hosszabb 
távoliét után alig tudok betelni vele, de Algyőhoz 
érzelmi szálak fűznek, mert egy kedves kis telepü
lés, bájos Tisza-partjával, ahol most is legjobban ki 
tudom pihenni fáradalmaim. Mióta nyugdíjban va
gyok, festegetek — főleg tájképeket — és ehhez Is 
sok és szép témát ad a Tisza-part. Nagy fejlődésen 
ment keresztül Algyő, amit csak csodálni tudok és 
öröm itt lenni. Jól érzem az algyői emberek között 
magam és hadd emeljem ki az Ősgyeviek Baráti 
Körének tagjait és vezetőit. Ezek az emberek vál
lalják azt, hogy összetartják az Algyőhoz kötődő 
embereket. Találkozót szerveznek részükre, amely
ről meghatódottság nélkül nem is tudok beszélni 
Ezen a találkozón részt vettem és láttam a szerve
zők részéről megnyilvánuló végtelen kedvességet. 
Csak úgy sugárzott róluk a szeretet és tisztelet. A 
mai életben nagyon kivételes az, hogy önzetlenül 
tesznek ilyet emberek. Életem során sok alkalom 
adódott arra, hogy külföldön értékesítsem magam, 
de tudtam biztosan, hogy ott gazdag lehetnék, 
dollármilliókkal a zsebemben, de mitérnék vele, ha 
az ottlétem szenvedés lett volna, mert mindig 
visszavágytam volna Algyőre.

Legyünk rá büszkék, hogy Algyő szülötte.

Bakosné Fekete Mária

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

a könyvtárban, nyitvatartási időben.

Hirdetések dija:
10 szóig 50,— Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,— Ft
Egészoldalas hirdetés 1000,— Ft
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Tisztelt Olvasó!
Reméljük nem okoztunk túl nagy csalódást 

azzal, hogy a havonta megjelenő Hírmondónkat a 
továbbiakban 20 forintért tudja megvásárolni.

Már a kezdet kezdetén tisztában voltunk az
zal, hogy a 15 Ft nem fedezi az előállítási költsége
ket. Eddig azonban találtunk megoldást a hiányzó 
összeg pótlására, és az a néhány adakozni tudó 
ember és intézmény támogatása átsegített a gon
dokon. Nem kellett megszüntetni lapunkat. A  ké
sőbbiekben megoldja majd a szerkesztés nehézsé
gét az a géppark (számítógép, nyomtató), amit a 
részönkormányzat támogatásából vásároltunk, de 
ennek kezeléséhez értő embert kell keresnünk, 
vagy a szerkesztőség egy tagjának kell tanfolyamot 
végeznie.

Bízunk abban, hogy az Olvasók megértik 
gondjainkat és a továbbiakban is vásárolni fogják
— most már felemelt, 20 forintos áron — az Algyői 
Hírmondót.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy ők az 
újságot továbbra is az előre kifizetett összegért 
kapják.

Szerkesztőség

Felhívás a lakossághoz!
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, 

hogy az őszi csapadékos idő beállta előtt mindenki 
takarítsa ki maga előtt a csapadékvíz-elvezető csa
tornákat. Az árok tisztítása közügy!

Szeméttelepekre csak a nem rothadó szemetet 
vigye ki a lakosság, mert 1-2 év múlva betelnek a 
szemetesgödrök is. A szemét egy része komposz
tálható, ezeket igyekezzen mindenki saját haszná
ra kezelni, fordítani

Kéijük azoknak az utcáknak a lakóit, ahol 
önkéntes hozzájárulással javítani akarnak az ut
cák állagán (földesből kohósalakosat, kohósala-

________  kosból aszfaltosat akar-
nak); jelezzék a területileg

--------- felelős képviselőjüknél. A
A A a A A A következő évi ilyen irányú

ZU / V V W V W y \  fejlesztéseket ezen bejelen
tések alapján tudjuk szám
ba venni.

Részönkormányzati
képviselő-testület

Ügyfélfogadás rendje

Polgármester minden hónap első szerdá
ján  16— 1730 óráig.

Alpolgármester (népjóléti, közművelődési 
felügyeletet ellátó) minden hónap második 
szerdáján 16— 1730 óráig.

Alpolgármester (városfejlesztési, gazda
ságifelügyeletet ellátó) minden hónap harma
dik szerdáján 16— 1730 óráig.

Jegyzó minden hónap negyedik szerdá
ján  16— 1730 óráig.

Vajda János

Húsz év múlva

Mint a Montblanc csúcsán a jég, 
Minek nem árt se nap, se szél, 
csöndes szívem, többé nem ég; 
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád 
Versenyt kacérkodik, ragyog, 
Fejemre szórja sugarát;
Azért még fö l nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán 
Elálmodozva, egyedül —
Múlt ifjúság tündértaván 
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szívem kigyúl 
Mint hosszú téli éjjelen 
Montblanc örök hava, ha túl 
A fölkelő nap megjelen ...

OKTÓBER
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Huszadik év a gyermektáborban

Húsz évvel ezelőtt sajnáltam azokat a gyereke
ket, akik a nyakukba akasztott kulccsal kóvályog
tak a faluban, mivel szüleik dolgoztak, a gyerekek 
pedig unatkoztak. Arra gondoltam, hogy ezeknek 
a gyerekeknek a nyári szünetben kéthetes — a 
gyerekeket is érdeklő — tábort szervezek. Az 1992- 
es táborban már olyan anyuka hozta el a gyerme
két, aki húsz évvel ezelőtt is részese volt a tábor
nak. Mivel Algyőn a hagyományőrző együttesben 
az ének-zene, tánc jó hírnévnek örvend, az után
pótlás érdekében minden évben 80 fő körüli lét
számmal dolgoztam.

A gyerekeket mindig négy csoportra osztottuk, 
ahol kezdő és haladó népdalénekes, népi zenész és 
néptáncos csoportba. Ha a 80 gyermek közül tíz 
százalékát meg tudtam nyerni a nagy együttes 
számára, akkor már kétszeresen megérte a tábor 
szervezése.

A  gyermekek kiválasztása önkéntes jelentke
zés alapján történik. A  tábor nevelési célkitűzése a 
gyermekek szabad idejének hasznos eltöltése volt, 
amit közösen alakítottunk ki. A  kiscsoportok veze
tésére mindig szakembereket kértem fel. Az önál
lóságra és a közösségi életre való nevelés az értékek 
felismerése és az egészséges életmódra nevelés 
fontos tényező volt a táborban.

A tábor programja napra lebontva történt. 
Ebéd után mindig külön busszal utaztunk fürdők
be, múzeumokba, vidámparkba, vadasparkba, fü- 
vészkertbe, vásárhelyi fazekashoz, gyulai várba, 
kecskeméti Kodály Intézetbe, Cpusztaszerre. Ami
kor hazaértünk, késő esti uzsonnázás volt.

Mindennap a szünetekben különböző gyer
mekfoglalkozások voltak, gyöngyfűzés, bábozás, 
papírhajtogatás, batikolás, nemezelés, gyertyaön
tés stb. Mindennap neves szakemberek tartottak 
néprajzi, népművészeti előadásokat.

A  gyermekek mindig befizettek bizonyos ösz- 
szeget a táborba való részvételre. Kivételt képeztek 
az árvák, félárvák, erdélyi, kárpátaljai, horvát gyer
mekek. Az utolsó évben, vagyis 1992-ben a gyer
mektáborhoz támogatást kaptunk a Szeged Megyei 
Jogú Városi Polgármesteri Hivataltól, a Garabon
ciás Szövetségtől, Dél-Magyarországi Ifjúsági Ala
pítványtól, a Művelődési Minisztériumtól, de támo
gatott bennünket korábban az algyői Takarékszö
vetkezet, a Dél-Tiszamenti ÁFÉSZ, az Olajvállalat, 
a Tsz-ek és Nagyfa.

Utólag köszönetét mondok a támogatóknak, 
az előadóknak a kiscsoport-vezetőknek.

Eke József

Könyvtári hír
A Könyvtár videokazetta-vá- 

lasztékát általános és középiskolai 
kötelező irodalom kölcsönzésével 
bővítette.

Ady Endre Művelődési Ház 
október havi 
programja

Október 3. — Szereplés Bagón.
Október 4. — Szereplés Tápén.
Október 6. 17 órakor — Táncház, vezetője: 

Zombori Mariann.
Október 7. 18 órakor— Kisgazdagyűlés.
Október 8. 18 órakor — TIT — gyógyvizek 

hatása az idős szervezetre. Ea.: Dr. Barabás Kata
lin.

Október 10. 7 órakor — Kirándulás Nagyszé
nást gyógyfürdőbe.

Október 11.10 órakor — Műsor a Kárpátaljai 
gyermekeknek.

Október 12. 19 órakor — Szereplés Szegeden, 
a Damjanich J. Kollégiumban.

Október 13. 17 órakor — Játszóház, vezeti: 
Balázs Beáta.

Október 14. 17 órakor — Asztalitenisz-baj
nokság.

Október 15. 18 órakor — TIT — beszámoló az 
ősgyeviek Jubileumi találkozójáról és vetékedőjé- 
ről. Ea.: Horváth Pál.

Október 16. 17 órakor — Szüreti szokások, 
vezető: Eke József.

Október 17. 17 órakor — Könnyűzenei vetél
kedő, vezeti: Zombori Mariann.

Október 18. 7 órakor — Kirándulás Gyulára.
Október 20. 9 órakor — Véradás.
Október 21. 9 órakor — Mini Színpad elő

adása.
Október 24. 17 órakor — Tapasztalatszerzés 

a Nótiuszba.
Október 25. 10 órakor — Gyermek sportve

télkedő.
Október 29. 18 órakor — Hobbikiállítás.
Október 31. 17 órakor — Takarékosság. Ea.: 

Tari Erzsébet.

OKTÓBER
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A vadon termő gombákról 
mindenkinek

Molyhos nemez.estinorú (Xerocomus subtomen- 
tosus)

Kalap: 4— 10 cm átmérőjű, szürkés-, sárgás-, 
vörös- vagy olajbarna, a repedésekben málnavörös, 
korpázott. Termőrétege aránylag tág nyílású, feltűnő
en sárga, a csöves rész könnyen lefejthető, néha a 
tönkre kissé lefut. Színe élénk sárga, tojássárga, az 
idősebb példányokon barnássárga, zöldessárgába 
megy át. Nyomásra nem színeződlk el erősen. Tönkje 
aránylag karcsú, a kalaphoz viszonyítva vékony és 
hosszú, gyakran kissé csavart és görbe, lefelé nem 
ritkán kissé vékonyodó, 7— 15 cm hosszú, 0,5—3 cm 
vastag. Színe sárgás alapon vörösbarnával sávozott, 
csíkos-bordás, de nem recés. Vöröses színt rendesen 
csak a tönk egyharmadán látunk, az alján, közepén 
vagy fent, és az fokozatosan megy át barnába. Húsa 
a kalapban elég vastag, puhuló. Fiatalon fehéressár
ga, később sötétebb sárga. Megtörve nem, vagy gyen
gén kékül. A tönkben a hús sárgás, színtartó, vagy 
vörösbe kékbe kissé színtváltó lehet. Szag és íz egy- 
hén kellemes, gomba ízű. Szaga gyümölcsre emlékez
tető. Termőhely és idő: júniustól október végéig terem 
lomb- és fenyőerdőben, ligetes erdőben, erdőszélen, 
gyakran erdei utakon, ösvényeken, erdei füves he
lyen. Eléggé gyakori, de többnyire csak egyesével, 
elszórtan találjuk: ez is gyökérkapcsolt gomba. 
Aránylag a szárazabb időben is előjön. Sajnos hamar 
kukacosodik és ezt is, ritkán, penészgomba támadja 
meg. Fiatalon jó ízű és sokféleképpen felhasználható, 
éppúgy, mint a nyárfa érdestinorú. Idősebb korban 
csekélyebb értékű, mert tönkje kesernyés, kevésbé 
állóképes, de eléggé jól szárad. Országosan árusítha
tó. A többi ehető faj az arany nemezestinorú (Xero
comus chrysenteron), a barna nemezestinorú (Xero
comus badlus). Ezek kisebb nagyságra nőnek meg. 
Igen gyakori gombák és ehetők. A nem kukacos pél
dányok országosan árusíthatók, vizsgálat után. Szín
ben azonban kissé eltérnek a molyhos nemezestino
rú tói.

A következő gombánk mérgező, de olykor nagy 
tömegben fordul elő, és összetéveszthető az előzőek
ben említett nemezes tinorúkkal. A változékony ti
nóm (Boletus luridus) tönkjén hosszúszemű, meg
nyúlt, narancsvörös-málnavörös hálózat található ál
landó Jelleggel, az alapjánál céklavörös lehet. A kalap 
7— 15 cm, de lehet nagyobb átmérőjű is, szürkésbar
na, olajbarna, narancsos, néha vörös, nyomásra fe- 
ketedő. Termőrétege narancsos-kármlnvörös. Húsa 
erősen kékülő, de a tönk tövénél céklavörös. Tölgyes 
vegyeserdőben és a távolabbi fenyőerdőkben elég gya
kori júniustól novemberig. A gombában található lú- 
ridussav okozza a mérgezést. Ne gyűjtsék, és ne 
fogyasszák!

Hajdú Mihály
okleveles gombaismerő, 

gombavizsgáló szakellenőr

Fűben, fában az orvosság!

A következő kiváló gyógynövényünk a körömvirág 
(Calendula officinalis l.j, népies elnevezése kenyérbélvt- 
rág, gyűrűvirág, esőjelzővirág. A fészkesvirágzatúak 
(Compositae) családjába tartozó gyógy- és ipari növény
ként is termesztett 1 éves kerti növény. A körömvirág szára 
40—60 cm magas, egyenes, elágazó. Levelei 10—15 cm 
hosszúak, hosszúkás-visszás tojásdadok, tompák, húso
sak, nedvdúsak, s az egész növény ragadós fogású. Vi
rágfészkei a szárak csúcsán állnak, 5—10 cm átmérőjűék. 
Virágzata nyelves sugárvirágokból és csöves korongvirá
gokból áll. A sugárvirágok — fajtaváltozatok szerint — 
kevesebb, vagy több sorban állnak, pártájuk 2—3 cm 
hosszú. Virágainak színe a citromsárgától egészen a na
rancsvörös színűig változhat. Termései (a magok) meggör
bültek, csónakszerűek, puha tüskéjűek. A virágfejek éjsza
ka bezárulnak, sőt eső előtt is, ezért a népnyelv esőjélző- 
nek is nevezi A körömvirág drogkarotint, glikozldákat, 
keserűanyagot, kevés illóolajat, és színanyagokat tartal
maz. A növény termesztése nem igényel különösebb gon
doskodást, a talajban nem válogatós, a laza homok kivé
telével minden talajonJól megterem Magját március végén 
kell elvetni, a virág Júniustól késő őszig virít a fagyok 
beálltáig. A népi gyógyászat időnként az egész növényt 
(szárával és leveleivel} alkalmazza a gyógyításban. Belső
leg gyomor- és bélfekély ellen, külsőleg pedig a nehezen 
gyógyuló sebek, fekélyek borogatására használják.

A körömvirágot ragyogó napsütésben kell gyűjteni, 
amikor a virágok teljesen kinyílnak, mert akkor van gyógy- 
erejének legnagyobb hatásai A visszértágulás, lábszárfe
kély, sipoly, valamint égési sebek esetén hatásos a köröm
virágteával történő lemosás és a körömvirágkenőcs. A 
kenőcs elkészítésének módját Mária Treben: Egészség 
Isten gyógyszertárából című könyvében 1975-ben így úja 
le: „Melegítsünk meg 1 kg disznózsírt. Amikor már forró, 
adjunk bele két tetézett kétkéz marok apróra vágott köröm
virágot szárral és levéllel együtt. Ha az egész habzik, 
felkeverjük, lefedjük és levesszük a tűzről. Utána állni 
hagyjuk egy napig, majd lenvászonon átszwjük. ”

A fekélyek, nyitott sebek, duzzanatok, daganatok, 
zúzódásók, izomrándulások kezelésére külsőleg ugyan
csak eredményesen alkalmazható a körömvirág-kivonat, 
amelyet a következőképpen kell elkészíteni' tegyünk egy 
Jó nagy marék körömvirágot egy liter erős, min. 7096-os 
pálinkába, hagyjuk állni 4-5 hétig. Forralt vízzel hígítva a 
kivonat lemosásra, ill. borogatásként használható. Belső
leg a körömvirág teáját sikerrel alkalmazzák még a máj 
megbetegedéseinél és véres vizeletnél. Vértlsztító hatása 
van, szabályozza a vérkeringést. A körömvirág a manap
ság oly gyakran előforduló vastagbélgyulladás legjobb 
gyógyszere. A sokszor éveken át eredménytelenül kezelt 
krónikus vastagbélgyulladást (megfelelő diéta mellett) a 
körömvirágtea szinte napok alatt meggyógyítja. Hasme
nés esetén néhány óra alatt segít. A körörmvirágteából 
naponta 3-4 csészével kell meginni ízesítés nélkül. A lan
gyos körömvirágteában való szernfurösztés erősíti a szem
üveges emberek látását. A kerti körömvirág egykoron a 
középkori kolostorkertek gyógynövénye volt. Ma is gyak
ran látható a házikertekben.
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„Nyam-nyam!”

Gyakorló anyuka lévén tudom, hogy a kisbabák 
„óriásadagjainak” elkészítése néha több Időt vesz 
Igénybe, mint felnőttekre főzni. Ezért szeretnék segí
teni néhány apró ötlettel, melyek talán megkönnyíte- 
nék más kismamák hétköznapjait Is.

Sok gyümölcs, főzelékféle leérett már, de még 
érdemes tököt, káposztafélét, gyümölcsöt így eltenni 
télire. Amit főzeléknek szántam kevés, enyhén sósvíz
ben Jó puhára főztem, majd Ieturmixoltam. Miután 
kihűlt, linzerkosár-sütőformába adagoltam és a 
mélyhűtő ládába tettem. Mikor már megfagyott, 
könnyen kiszedhető és egy műanyag tasakban tovább 
tárolható a mélyhűtő ládában, anélkül, hogy minden 
alkalommal fűrészelni kéne egy nagyobb tömbből.

A gyümölcs levét préseléssel, passzírozással 
(esetleg gyümőlcscentrifugával) könnyű különválasz
tani a héjától. A gyümölcslevek lefagyasztása annyi
ban más mint a főzelékeké, hogy a fémformákat 
kibélelem folpack fóliával. Ez például a meggylénél is 
fontos, mert különben a fémtől fekete lesz a gyü
mölcs. Mindez pepecselős munka, de egy évben csak 
egyszer!

Amikor már nagyobbacska a baba és a kiflit 
majszolja, finom vacsora készíthető 1-2 napos szik
kadt péksüteményből is: a vékony karikákra vágott 
kiflit cukros meleg tejjel meglocsoljuk, de csak any- 
nyival, amennyit beszív magába. Majd olvasztott va
jon megforgatjuk (nagyobb gyereknek kicsit meg is 
lehet pirítani), ezt tányérra rakva, cukrozott kakaó
porral, vagy mákkal, dióval lehet tálalni.

Kiflit otthon is süthetünk, persze az alapja, 
hogy gyermekünk ne tartson ránk igényt legalább 
két órán át!

Hozzávalók: (16 db kiflihez) 50 dkg finomliszt; 
3-4 dkg élesztő (1 dl langyos, cukros tejben felfuttat
va); 1 kávéskanál cukor; 2 kávéskanál só; 6 dkg 
olvasztott vaj, vagy margarin; 1 tojás a kenéshez.

A lisztbe belegyúrjuk a felfuttatott élesztőt, cuk
rot, sót és annyi tejet, hogy dagasztható, de ne lágy 
tésztát kapjunk. A margarint (a dédnagymama taná
csa szerint) a legvégén öntögetjük hozzá, így mire 
beledolgozzuk, a tészta könnyen kezelhető, hólyagos 
lesz és nem ragad sem az edény falához, sem a 
kezünkhöz. Meleg helyen kb. 50 percig hagyjuk kelni. 
A kész tésztából 16 egyenlő darabot vágunk, majd 
nyújtófával ovális alakúra kinyújtjuk (kb. kézfej- 
hossz). Az egyik végétől kezdve feltekeijük. Sodrás 
közben a két kezünkkel még kifelé nyújtsuk meg a 
tésztát. így lesz a kifli megfelelő nagyságú. Végül az 
elkészült kifliket kissé meghajlítjuk és zsiradékkal 
kikent sütőlemezre rakjuk. Még egyszer kelni hagy
juk kb. 20 percig, majd tojással megkenjük és kisüt
jük. A tetejére köménymag, só, szezámmag is rakható 
ízesítésnek. Sütési idő: 15-20 perc, közepes tűznél.

Jó étvágyat piciknek és nagyoknak!

— thy —
24 éves gyakorló anyuka

Nyugdíjasklubunk közös élete 
Algyőn

Az algyői nyugdíjasklub közössége már 21 éve 
együttjárja az ország szép tájait, megismerve ezzel 
hazánkat, hiszen nem volt valamikor arra lehető
ség, hogy megengedhette volna magának és a 
családjának az ember azt, hogy kiránduljon, üdül
jön. Mindezt a magam részére sem tudtam biztosí
tani, mert a munka, a szolgálat kötötte le az élete
met, s ezt csak nyugdíjaséletemben, a nyugdíjas
közösségben tudom mások és magam részére meg
valósítani. Az ország sok szép táját ismertük meg 
kirándulásaink, és üdüléseink alatt. Jártunk Har
kályban, Mezőkövesden és Zalakaroson, ahol a 
város megismerése után egy napot a gyógyfürdő
ben is eltöltöttünk a pihenés, a gyógyulás reményé
ben. A későbbiekben a nyugdíjasközösség igényel
te a környékbeli országokba való utazást, kirándu
lást. így jutottunk el Erdélybe, Csíkszeredára, Má- 
ramarosszigetre, a Gyilkos-tóhoz, a Tordai hasa- 
dékhoz, a Békási szoroshoz, Kolozsvárra, Aradra. 
E neves helyeken keresztül ismertük meg Erdély 
szépségeit.

Jártunk Csehszlovákiában is, DubsinvíJégbar
langban, a Magas Tátrán, a Lomnici csúcson. Az 
egykori Jugoszláviába is eljutottunk: Rabac, Pula, 
Podgora, Dubrovnyik, Budva volt az útvonal és volt 
szerencsénk megnézni az Adriai-tengert is.

Bulgáriában a Fekete-tengernél nyaraltunk, 
az egyik legszebb helyen; a Naposparton, az 
Aranyhomokon Kirándultunk is számos helyre p l: 
Burgaszba, Szozopolba, Várnába. Keresztülrepül
tük a Balkán hegységet, mely felejthetetlen él
ményt nyújtott mindenki számára.

Vonattal Jártunk Németországban és Szovjet
unióban. Megnéztük mindkét országban a nagyobb 
városokat SzU-ban Moszkvát, Németországban 
Drezdát, Berlint. Eljutottunk Ausztriába is, Bécset 
Jártuk körbe, ismerkedve a várossal. Ezek az utak 
egy életre szóló élményt nyújtottak nekünk, igen 
sokat emlékezünk vissza az együtt töltött szép 
napokra, s talán így adunk (magunknak) „Életet az 
éveknek”.

A nyugdíjasklub belső élete is szép, mozgal
mas. Igen sok TTT-előadást szervezünk, más klu
bokkal közösen szervezett nyugdíjas-találkozáso- 
kon veszünk részt, p l:  Dorozsma, Szőreg, Olajipar, 
Csongrád. Ezekhez a klubokhoz igen szoros barát
ságfűz bennünket, és ezáltal találjuk meg közös
ségen belül a kikapcsolódásunkat.

Mi a múltat megdolgoztuk, aJelenben élni aka
runk és a jövőben reménykedünk.

Bajusz János 
nyugdíj asklub-vezető



Algyffi Hírmondó 9

Egyházi hírek
Október 2. — 

Szent őrangyalok 
ünnepe

Szent Mihály, 
Szent Gábor és 
Szent Ráfáel főan
gyalok napja. Hi- 
tünk tanítása sze
rint Isten tisztán 
szellemi lényeket is 
teremtett, akiket an

gyaloknak hívunk. Valljuk, hogy őrzésünkre őran
gyalokat rendelt, akikhez imával fordulhatunk se
gítségért.

Október 4. — Szent Ferenc rendalapító 
ünnepe

Élete fiatal éveiben előbb kereskedő, édesapja 
mellett, majd katonáskodik. Benső indíttatásra 
egészen az isteni szeretetnek és a szegények szol
gálatának szenteli életét. Az Egyház egyik legna
gyobb szentje. Megalapította a ferencesek és a 
klarissza apácák rendjét, és még egyet, az úgyne
vezett Harmadik rendet a világiak számára. Életét 
Krisztus életének hasonmásául szentelte. Óriási 
hatása volt az egész európai kereszténységre.

Október 8. — Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepe

Tárgya: Szent István király halála előtt Ma
gyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Őse
ink e címen különösen tisztelték és Nagyasszo
nyuknak címezték Máriát. 1896-ban a Pápa meg
engedte, hogy Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát 
külön ünnepeljük.

Önéletrajz
Nem érzi majd senki, ha csöndben elmentem, 
Éveken keresztül temettem, temettem.
Sírüreg a lelkem, sok halottat hordtam 
Bánatot, örömöt, mind bele hantoltam 
Tehetséget, vágyat mit nyújtott életem, 
Mindent eltemettem s mosollyal kisértem.
Nem hallotta senki csepegő szív vérem 
Milyen kínok között sajtolódott Érted. 
Rosszakarat hegyét mily nehezen másztam 
Baráti szív mélyén intrikát találtam 
Könny tenger fenekén, mint a búvár Jártam, 
Keserűség mélyén gyöngyöket halásztam 
Golgotára vérző szívvel s lábbal hágtam 
Kereszt alatt mélyen görnyedett a hátam  
Egyedül rágcsáltam a bánat kenyerét, 
Könnyekkel puhítám, hogy ne legyen kemény. 
Elhagyottság hegyén magam bandukoltam, 
Sokízű szenvedést állandón kóstoltam.
Talán nincs is olyan mit meg nem ízleltem,
De ha megízleltem, csendben eltemettem 
Sokszor mint énekelt, muzsikált a lelkem 
Rágalom szikláján tört véresre térdem 
De nem panaszkodtam, mindent eltemettem 
Kívántam: Jó Isteni Te ítélj meg engem 
Mert ha emberekre bízod ezt a tisztet. 
Rosszakarat mélyén a pokolba temet.
De Te ugye tudtad: mindent Érted tettem, 
Bogáncson is üde virágot neveltem.
Neked adtam Jézus, mindent fölajánlva. 
Gondoltam, majd megáldsz, ha a szemed látja.

Keresztút tetején, mikor majd felérek,
A szívem utolsó csöppjét is kivérzem 
Elhagyatva magam csöndben haldokolok, 
Benned bízom Jézus, mert a Tiéd vagyok.
De azért én tudom, hogy a lelkem nem kész, 
Róla minden foltot tisztulat láng kivész.
Akkor mint az illat, hozzád száll a lelkem: 
Szívsebedbe fogadj, Uram Jézus, engem

Tóth Sándor
plébános

OKTÓBER
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ősz: mindszent hava 
Október 1. — Hedvig 
Marhabehajtó nap.
Október 2. — Leode-

gár
Az első lombhullató

nap.
Október 9. — Dénes
A tél rámutató napja.
Októberi 0— 13.

Ferenc, Kelemen
Vetőhét.
Október 15. — Mária,

Terézia
Szüretkezdő nap.
Október 16.— Gál
A makkérés kezdő és a halászat befejező nap

ja. A  tavakból kihalásszák a halakat. Régen az 
iskolásgyerekek egy-egy kakast vittek a tanítónak. 

Október 20. — Vendel
A  pásztorok pásztorának ábrázolt védőszent. 

Dunántúl több falujában szobra áll. Pásztorcsalá
dokban kedvelt keresztnév. Ha állatvész üt ki azt

HM-TOTÓ

I. Melyik a Mr. Big sikerszáma?
1. To be With you
2. Don’t cry!
x. Nothing else Matters

II. Milyen hangszeren játszik Lors Urlich?
1. gitár
2. szintetizátor 
x. dob

in. Ki a Pokolgép énekese?
1. Rudán Joe
2. Vértes Attila
x. Kalapács József

IV. Ki volt a 91-es MÓR főzenekara?
1. Metallica
2. AC/DC
x. Guns and Roses

V. Ml a legújabb ÓMEN LP. címe?
1. Pokoli színjáték
2. Feketében
x. Brutális tangó

VI. Hány lemezt adott ki az OSSIAN?
1. 4
2. 3 
x. 5

VII. Magyarország legjelesebb HM lapja.
1. Metál Hammer Hungarica
2. Bravó 
x. Rocker

mondják: „Vendel viszi az 
állatokat.” Napját ezért kü
lönösen megtartják a gaz
dák, sőt délelőtt semmi 
pénzért nem fognának be.

Október 21. — Orso
lya

A  káposzta betakarítá
sának kezdő és a tél rámu
tató napja.

Október 23. — János 
Néhol ez volt a szobai 

világítás kezdő napja. 
Október 25. — Mór 

Időjárásával a Jövő év termésjósló napja. 
Október 26. — Dömötör 
A  juhászokra Mihály páros napja.
Október 28. — Simon Júdás 
Az első télkezdő nap. A  marhabehajtás végző 

napja. Juhászfizető- és fogadónap. A  tél rámutató 
napja.

Október 31. — Farkas 
Termőnap a faültetésre.

VIH. KI a Sex Action dobosa?
1. Hongyássy László
2. Zana Zoltán 
x. Tarcza László

IX. Ki volt a nemzet csótánya?
1. Vikidál Gyula
2. Kalapács József 
x. Nagy Feró

X. Hány tagú a Deep Purple?
1. 5
2. 7 
x. 4

XI. Kinek a dala a Let’s get rocked?
1. Def Leppard
2. Genesis 
x. Niivana

xn. Ki a nép zenekara?
1. Tankcsapda
2. Republic 
x. Auróra

xni. Ki a Slayer énekese?
1. Bon Jovi
2. Bruce Dickinson 
x. Tóm Araya

+ 1. Milyen hangszeren játszik Szekeres Tamás?
1. gitár
2. dob
x. szaxofon

Összeállította: G. MÓNI

OKTÓBER
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KOZERDEKU MFORMACIO
Helyesbítés

A  jú liusi számban 
közölt kitűnő tanulók 
sorából kimaradt a 7., 

8. osztály. Pótlólag közöljük, hogy kitűnő tanu
lók a 7/b osztályban Bakos László; 8/a osz
tályban Fekete Edit; 8/c osztályban Terhes 
Gabriella.

Térítési díj befizetése
Óvodában 1992. október 5-én, hétfőn 8— 17 

óráig; október 6-án, kedden 7— 12 óráig.

Tömegközlekedési járatok 
útvonalai

Villamosvonalak
I  Rókus pu.—Széchenyi tér—Nagyállomás
3 Somogyi u.—Kálvária sgt.—Postás sporttelep
4 TARJÁN, József A. sgt. —Tisza Lajos krt.—Mű

jégpálya (SÁGVÁRI TELEP)
4A TARJAN, József A. sg t—Tisza Lajos krt.— 

Centrum Áruház

Trolibuszvonalak
5 ÚJRÓKUS, Vértői út—Mars tér— ODESSZA, 

Gyermekkórház
5A Mars tér—Bakay N. U.— VIDIA telep
0 ÚJRÓKUS, Vértői út—Csongrádi sg t—Vidra

u.
7 MAKKOSHÁZ, Hont F. u.—Mars tér-ODESZ- 

SZA, Gyermekkórház
8 MAKKOSHÁZ, Hont F. i l —Csongrádi sg t— 

Vidra u.
9 MAKKOSHÁZ, Hont F. u.—Mars tér—Széche

nyi tér—FELSŐVÁROS, Lugas u.

Autóbuszvonalak
10, 10G TARJÁN, Víztorony tér—Sziliért sg t—Ti

sza Lajos krt.—Honvéd tér
I I  TARJÁN, Víztorony tér—Nagykörút—Nagy ál

lomás
13 TARJÁN, Víztorony tér—Nagykörút—Textil

művek
17 TARJÁN, Víztorony tér—Mars tér—ÚJSZE

GED, Víztorony 
20, 20G PETŐFTTELEP, Fő tér—Retek u.—Tisza 

Lajos krt.—Honvéd tér

21 PETŐFITELEP, Fő tér—Retek u.—Nagykörút— 
Nagyállomás

22 PETŐFITELEP, Fő tér—Szilién sgt—Tisza La
jos krt.—MÓRAVÁROS, Rákóczi u.

M32 Szí. György tér—Kastélykert u.—ALGYŐ, Csó
nak u.

35 Szt. György tér—Kálvária sg t—KISKUNDO- 
ROZSMA, Felszabadulás u.

50 Nagyállomás—Széchenyi tér—ÚJSZEGED, 
Vasútállomás

60 TÁPÉ, Csatár u.—Mars Tér—Derkovits fa 
sor—Szerb u.—SZŐREG, Malom

60Y TÁPÉ, Csatár u.—Mars tér—Szőregi út—Ma
gyar u.—SZŐREG, Malom

64R Mai's tér—Kálvária sgt.—Bajai út—Vitorlázó- 
repülő-tér

70 Mars tér—Belvárosi híd.—Vedres u.—Fúvész- 
kert

71 Mars tér—Bérkert u —MAROSTÓI VÁROS
RÉSZ-ÚJSZEGED, Erdélyi tér

72 Mars tér—Nagykörút—József A. sgt.—ÚJ-PE- 
TŐFTTELEP, Délceg vl

74 Mars tér—Tisza Lajos krt,—Hunyadi J. sg t— 
ALSÓVÁROS—HATTYAS—GYÁLARÉT

75 Mars tér—Dorozsmai út-KISKUNDOROZS- 
MA, Felszabadulás u.

75Y Mars tér—Dorozsmai út-KISKUNDOROZS- 
MA, Vásártér

76 Mars tér—Petőfi S. sgt.—SZENTMIHÁLYTE- 
LEK, Vörös Hadsereg útja

78 Mars tér—Kossuth L. sg t—Napos út—BÉKE
TELEP, Medikémia

79 Mars tér—Kossuth L. sgt—Budapesti út—Fe
hértói Halgazdaság

7T Mars tér—Dorozsmai út-KISKUNDOROZS- 
MA, Sziksósfürdő

83, 83G MAKKOSHÁZ, Hont F. u.—Mars tér 
(83G)—Nagy állom ás—ALSÓVÁROS, 
Vadkerti tér

84 MAKKOSHÁZ, Hont F. u —Odesszai krt.— 
Vedres u.—ÚJSZEGED, Füvészkert

2 ÚJRÓKUS, Vértói út—Rókusi k rt—Kossuth L.
sgt.—Rózsa F. sgt.—MAROSTŐI VÁROS
RÉSZ-ÚJSZEGED, Erdélyi tér

90 FELSŐVÁROS, Lugas u.—Rókusi krt.—Textil
művek

90R FELSŐVÁROS, Lugas u.—Rókusi krt.—Textil
művek—Halotthamvasztó

A Berek-dűlőben 780 négyszögöl szántó eladó (részben gyü
mölcsös) és 50 bála szalma. Érdeklődni: Kastélykert u. 12/B, 
Vidács.
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A Nap állása 
T + J ” a Mérleg jegyében 
/TV /JV (szept. 23-tól okt. 23-ig)

Szellem és érzés itt harmonikus 
egésszé egyesül. A legbensőbb természet sorsa: az 
egyensúly és harmónia utáni állandó vágyakozás. 
Többnyire életvidám, szangvinikus temperamentu
mot, puha, kellemes de kissé ingadozójellemet látunk. 
Osztani és ajándékozni akar. Mégsem tudja önmagát 
feladni és magát másokban elveszíteni

Nekik feltétlenül szükségük van más emberekre, 
ezért a házassági kötelék fontos szerepet Játszik éle
tükben. A házasság tartóssága mégsincs náluk bizto
sítva. Alig akad más embertípus, amely ilyen simulé- 
kony, bájos, lekötelezően szeretetre méltó volna. Amel
lett mértékletesen tartózkodó az emberekkel való érint
kezésben, a szerelemben és a nyilvános életben. Még
is, egyik embertípus sem képes olyan könnyen és 
olyan nyomtalanul törölni valakit az életéből, akire 
már nincs szüksége, aki ránézve már hasznos nem 
lehet, mint éppen a Mérleg jegyében született. Minden 
eszköze megvan ahhoz, hogy elbájolja az embereket, 
de ő maga is azt kívárija, hogy mások lekössék és 
meghódítsák. De ha a varázs elmúlik, akkor előtérbe 
lép ennél a Jellemnél mindaz, ami kalandos, megbíz
hatatlan, ingadozó.

Bár többnyire életvidám, szereti, a víg társaságot 
és érzéke van minden öröm iránt, amely a világot 
megszépíti. Összehasonlító képességével könnyenfel- 
fedez az embereken dolgokat és körülményeket, ame
lyeket más ember észre sem venne. Áldozatkész ad
dig, amíg valakinek a bűvkörében tudja magát és 
minél eszményibb ez a kapcsolat, annál Jobban vonz
za őt. Amilyen hű és odaadó házastárs és jó  barát tud 
lenni olyan gyorsan képes mindent felejteni, ha újabb 
vonzalomra talált. Mindig újabb és újabb benső él
ményt keres.

Többnyire tehetségük van valamely művé
szethez. Kimondott szépérzékük és rendszeretetük 
dacára kényelemre hajlanak és könnyen elhanyagol
ják a mindennapi élet apró dolgait. Könnyen elfelejte
nek vagy elhagynak valamit. Ennek dacára az az 
érzésünk van a közelükben, hogy külső és belső tisz
taság vanjelen.

Akaraterejük nem fejlett, különösen nem olyan 
dolgokban, amelyek kitartást igényelnek. Kicsi az el
lenálló képességük, idegen befolyásnak könnyen ve
tik alá magukat és a hízelgésnek nem tudnak ellenáll
n i Többnyire jinomabb természet, amely nem szíve
sen folyamodik erőszakhoz. Kellemetlenül érinti min
den, ami megzavarhatja az egyensúlyt és a békét. 
Általában a részrehajlást nem tűri, igazságos és szí
vesen kész a segítségre.

A hét szerencsenapja a péntek. A Mérleg szeren
cseköve a gyémánt, szerencseszíne a sárga.

KERESZTREJTVÉNY
DIES IRAE...
Vízszintes: 1. A beküldendő első része (zárt 

betűk: R, A, R, T, É). 14. Ágynemű. 15. Idegen levegő. 
16. Vörösmarty híres verse. 17. Magyar, svéd, belga 
autók jele. 18. Cicero ügyel 19. Heródiás leánya, 
táncáért Keresztelő János fejét kapta. 21. Névelő. 23. 
Juttat. 24. Baba elköszönése. 26. Lásd ott. 27. Tüzel. 
28. A beküldendő harmadik része (zárt betűk: K, L, 
T). 31. Kitelepít idegen szóval. 32. Ra párja. 33. ... 
helm, 1950-től német fasiszta szervezet (Stahl). 35. 
Afrikai ragadozó. 36. Eltűr. 37. LIÖ. 38. Jól betűi 
keverve. 39. Római pénz. 40. Orosz folyó. 41. Záró 
egynemüi. 43. Ezüst. 44. Kis súly. 46. Eleven. 47. Az 
ókori római naptárban: március, május, július, októ
ber. 7-e, a többi hónap 5-e NONAE. 50. ömlő. 52. Női 
becenév. 53. Pók hálót készített.

Függőleges: 2. Elvisel. 3. Sérülés. 4. Szép páros 
betűi. 5. Ébred. 6. Angol becenév. 7. Egymás után több 
darabra törő. 8. A német paprikajancsi. 9. Kicsinyítő
képző. 10. Sor betűi keverve. 11. Hulla. 12. Ca’d’ ... 
Palota Velencében. 13. Togó fővárosa. 17. A bekülden
dő második része (zárt betűk: ö, A, í). 20. Itt folyik a 
Yukon. 22. Kádi betűi keverve. 23. Névelős vízi növény. 
25. Sorompón eresztő. 29. süttetné magát. 30. ... vízió 
nyugat-európai nemzetközi televíziós lánc. 34. Színte
len opálváltozat. 36. Elnsteinium. 39. Féldrágakő népi
esen. 42. Nyelvtani fogalom. 44. Nóta. 45. Knock out. 
48. Helyrag. 49. Egye páratlanul. 51. Napisten volt 
Egyiptomban. 52. Közeire mutató szó.

összeállította: Gonda József.

Az előző szám megfejtése: „Mindenki kezdje el 
magán, és elég megjavítandót talál.”

A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: 
Vidács Tiboraé, Algyő, Bartók B. u. 64.

Beküldési határidő: október 20.
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