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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA
Fejlődésünkért...

Van-e olyan ember, akit ne 
foglalkoztatna emberi kapcsola
tainak milyensége, amitől életé
nek tartalma függ? Hányán tör
jük a fejünket, hogy

O az otthoni elfekvő — ne
künk kacat, másnak ér
tékből — , hogyan csinál
junk pénzt, vagy egyálta
lán kinek adhatnánk oda

O megtermelt Javainkat — 
legyen az konyhakerti 
vagy húsáru — hogyan 
adjam e l ...

■=> kitől Is tudnék vásárolni 
nekem éppen most szük
séges valamit (virág — 
koszorú — ... lehet az 
bármi)

o  kivel tudnám megcsinál
tatni az éppen elromlott

Vajon van-e olyan ember, 
akit ne érdekelne az, hogy

& Algyőn melyik boltban 
ml és milyen áru kapha
tó ...

O hol van leértékelés, olcsó 
áru ...

<=> mik a piaci árak, mit hol 
lehet kapni...

o  ml történik Algyőn a ta
karék, egészségház, Is
kola, óvoda, részönkor
mányzat és egyház terü
letén vagy éppen a busz- 
közlekedés, kultúrház,

gáztároló és vegyi hulla
dék, egyáltalán minden 
körül...

O ki született, hol volt es
küvő és kit temettek ...

O mikor és hol tartanak 
sportrendezvényt, ünne
pélyt és egyáltalán lát
hatjuk-e a „tévében” sze
retteinket ...

Legalább ennyit fog tudni 
felvállalni a szervezés alatt álló 
kábeltévé helyi stúdió-Ja telepü
lésünk aktuális témafeldolgozá
sában!

Addig, míg a technika az új 
Faluházba át nem költözik, a la
kosság részére máris tudja biz
tosítani az öt „parabolás" és a 
négy földi adást. Valójában egy
szer kell befektetni a tizenkét
ezer forintot (szükség esetén 
pénzintézet segítségével), s ezért 
több éven át nyújtja lehetősége
it, segítve ezzel a lakosság szinte 
minden korosztályát. Számol
junk. Vegyünk elő egy darab pa
pírt és írjuk: Előny—hátrány: 
költséget Jelent, de ugyanakkor 
egy csomó előnyt Is nyújt, 
ugyanis;

O nagy ismeretanyaghoz 
Juthat:

■=> szabadidőt ad, ideges
ségtől kímél meg;

(Folytatás 2. oldalon.)
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1 Algyői Hírmondó

Fejlődésünkért...
(Folytatás az 1. oldalról)

O mindenkihez szól, időstói a fiatalig, (példá
ul nyugdíjashoz orvosi tanácsokat adva);

& értelmes és művelt emberek sokaságát 
vonzza, tehát jó hirdetési, Információs bá
zis lehet.

Ezért fontos mindannyiónknák a Kábeltele
vízió!

Hogy a Kedves Olvasó is tudja! Tizenöt utca 
lett megszórólapozva és felkérve a fent említet
tek igényére. Ezúton mondunk köszönetét mun
kájukért az iskolás szórólap-terjesztőknek és a 
negyven utcaképviselőnek. (A többi utca felmé
rését is el fogjuk végezni, mivel a tervezéshez 
nélkülözhetetlen a Jelentkezők száma.) Az első 
nekifutás eredménye a vártnál jobban alakult. 
50% fölötti Jelentkezés a Fazekas utca (Búvár 
u.—Téglás u.-i szakasz) és az Egészségház u. 
páratlan oldaláról futott be.

A  műszaki tervező és kivitelező a felmérés 
alapján a települést bejárta. A  terv készül, a kivi
telező árajánlatát október végén hozza. Ha tizen
kétezer forintba belefér a lakásonkénti költség, 
akkor a két említett beszervezett utcában még 
októberben a kábel kiépítését majd a lakások rá
kötését megkezdi.

Más — összeforrottabb — településeken 
már ilyen kábeltelevíziós rendszerek régóta mű
ködnek. (Ember- és környezetformáló erejére 
nem is tudni a „nagyok" miért nem összpontosí
tanak jobban ... ?!)

Algyőn Is szükséges erről beszélni és minden
kiben kell, hogy formálódjon a gondolata. A  to
vábblépés lehetősége a lakosság kezében van. Ön- 
szerveződéssel — passzivitást félretéve — kell 
gyűrni a munkát az utca lakóinak összefogásával. 
Csukott ajtókkal nincs lehetőség önszerveződni. 
Nem azt kell várni, hogy a másik jöjjön, meg kell 
előzni a másikat! Senkinek sincs annyira szüksége 
ma a szóra, mint annak, aki már maga sem tud 
kihez beszélni. Foglalkoznunk kell ezzel a gondo
lattal.

Mindenkinek be kell látni: településünk és 
Jómagunk magárahagyottságában az emberi Igény 
csak ismeretek és kapcsolatok birtokában elégít
hetők, ki ami egyben fejlődésünk záloga is.

Konkrétan:
!=> Fokozni kell a településen belüli szóbeli 

kommunikációt emberek és embercsopor
tok között a helyes dolgok érdekében.

O Ki kell bővíteni a kommunikációt a techni
kai eszközök felhasználásával (Kábeltévé,

Hírmondó), hogy a közösségi életben minél 
több ember hitelesen legyen táj ékoztatva az 
Algyőn történtekről.

!=> Közösségi létesítmények Jobb kihasználá
sával és vezetőik aktívabb közreműködésé
vel, el- és beszámoltatásával javítani kell az 
emberi kapcsolatteremtés lehetőségeinek 
számát.

O Aktív, fiatalokkal való foglalkozást kell el
érni, mivel egy település ha a Jövő generá
cióinak nem tud programot adni, saját Jö- 
vőtlenségét mondja ki.

^  A  település éves gazdálkodás: keretét — 
felnőtt módon, a lakosság bevonásával kell 
felhasználásra tervezni az érintettek létszá
mának függvényében.

^  Minél több közös tevékenységet kell szer
vezni, mivel a közösségalapítás alapköve
telménye a tevékenység.

Ezek a megállapítások minden bizonnyal 
hosszú távú tervnek Is megállják helyüket telepü
lésünk vonatkozásában. Hogy miért beszélünk 
mindezekről? A  lakosság lránt érzett megbecsülés 
és tisztelet cselekedteti és mondatja alapítvá
nyunkkal a fentieket. Ennek ma egyetlen hátrá
nya: alig akad versenytárs.

Algyő Városrész Fejlődéséért 
Alapítvány vezetősége

FALUHÁZ
őrömmel számolunk te  <tr?élf ht>$#

■ szemlátomást akkuíf (omMédik #  faMd* 
zunk. Most mér tiw rajta mii nézni, Ezért (t 
fattíhéx ttopíwányánttk kuratóriuma úgy

w ü r * w  isMMKmő m m  
KAR m m * az H tsf tm ím k megte*

' kkttésére. 
November 13+án, 20-én, 27-én délelőtt 

' t2 éráig és délután 
Minden fi&taf és idős érdeklődőt szere

tettel tárunk.



Algyői Hírmondó

Önkormányzati hírek
Az Algyői Hírmondóban a Jövő

ben rendszeressé kívánjuk tenni az 
önkormányzati élet híreit. Ebben 
számot adunk a Szeged városi ön- 
kormányzat Algyőt érintő döntései

ről, a településrészi önkormányzat munkatervéről, 
üléseinek témaköreiről és azokról a lakosságot 
érintő kérdésekről, amelyek közérdeklődésre tarta
nak számot.

A Szeged város 1992. októberi közgyűlésén elő
terjesztés alapján foglalkozott az algyői szenny víztisz- 
tílómű és csatornázás programjával A közgyűlés el

fogadta a beruházási programnak azt a részét, amely 
a szenny víztisztítómű megépítését tartalmazza, s 
amelyre már ebben az évben a költségvetés és az 
állami céltámogatással együtt 102 millió forintot biz
tosított Az elfogadott beruházási program alapjón 
elkészül a pályázati kiírás a tisztítómű megépítésére. 
Helye a PB Gáztöltő Üzem mögötti területen, több mint 
3 hektáros földterület a töltés mellett A településrészi 
önkormányzat döntése alapján megrendeltük a Lőrinc 
utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének és a kohó
salakos útnak a megépítését Első ütemben a Lőrinc 
utcának a Kastélykert utcától a Lőrinc utcáig teijedő 
szakaszára is. Ez a munkafolyamatban van, a csa
padékvíz-elvezetési rendszer november közepére el
készül és ebben az évben az útépítés első üteme is.

Lakossági bejelentések alapján megkerestük a 
Közúti Igazgatóságot, hogy vizsgálja meg a 47-es 
főközlekedési útAlgyő melletti szakaszán a sebes
ségcsökkentés lehetőségeit, esetleg gyalogátkelő
hely kijelölését a Téglás utca vége és a Tüzép telep 
között. A Közúti Igazgatóság ugyan nem tartja 
indokoltnak a sebességkorlátozást és nem lát lehe
tőséget a gyalogátkelőhely kijelölésére sem, de 
megkereste a Megyei Rendőrkapitányságot kérve a 
gyakori közúti ellenőrzéseket. Szintén a Közúti 
Igazgatósághoz Jelentettük be, hogy kiemelten bal
esetveszélyes a Kastélykert utca 75— 77. szám 
előtti lakóépületek és a Napfény ABC előtti kettős 
kanyarulat Helyszíni bejárás alapján megállapí
tották, hogy a bejelentés Indokolt, közúti jelzőtáb
lák kihelyezésével, az útkanyarulatba csatlakozó 
Szamóca utca útpadkáját kohósalakkal, kátyúzás
sal kívánják a balesetveszélyt csökkenteni Felhív
ták a figyelmüket arra, hogy balesetveszélyes az 
úttest mellett 1 méteren belüli terméskövekkel, be
tondarabokkal stb. bevédeni a házak előtti terüle
teket. Ezek különösen veszélyesekJárműtalálkozá
soknál, az út szélén közlekedő gyalogosokra, ke
rékpárosokra. Kérjük ezért, hogy ezeket a köveket 
az út szélétől több mint 1 méter távolságban helyez
zék e l

Köztudott, hogy Algyőn a szemét összegyűjté
se, tárolása nem teljesen megoldott A község terü
letén nincs engedélyezett szemétlerakóhely, de rá
kényszerültünk arra, hogy a kuktor feltöltésével 
helyet biztosítsunk a hulladékok tárolására. Ezért 
a kuktort, a Korsó utca melletti területet kerítéssel 
elkerítettük.

Kérjük, hogy a szemetet csak ezen a kerítésen 
belül helyezzék el. Korábbi számunkban már jelent 
meg cikk ezzel kapcsolatban, most szintén felhívjuk 
aflgyelmet arra, hogy csak olyan hulladék kerüljön 
ki a lakóházaktól amelyek nem komposztálhatok.

Folyamatban van a kárpótlások, földárverések 
ügye, szinte minden héten különféle gyűléseken 
kaphat a lakosság tájékoztatást a kárpótlás jelen
legi helyzetéről E helyenfelhívjuk aflgyelmet, hogy 
a községházán elhelyezésre kerültek az algyői Rá
kóczi Tsz, a Felszabadulás Tsz által kárpótlásra 
kijelölt földterületeket bemutató térképek. A földte
rületek méreteiről, helyrajzi számáról és aranyko
rona-értékéről a kirendeltségen kimutatások talál
hatók, amelyekkel kapcsolatban a lakosság felvi
lágosítást kaphat.

Dr. Piri József
önkormányzati képviselő

Sebők Péterné
kirendeltség vezető

Tájékoztatás
Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi 

földrészletekre haszonbérleti szerződések köthe
tők. A  haszonbérleti szerződésekről bővebb felvilá
gosítást Sebők Péterné kirendeltségvezető ad.

Alpolgármestemő fogadóórája 15— 17 óráig. 
Helye: Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélszolgálati Iroda.

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
Egészoldalas hirdetés 1000,— Ft
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6 Algyői Hírmondó

Ünnep után

Ü n n ep  volt. A  hadügyminiszter forradalmi 
hangulatú közönségnek beszélt. „Érzik, hogy vib
rál körülöttünk a levegő?” — kezdte, és a közönség 
egyhangú „érezzük”-kel felelt. Ezután hatásos sza
vak közötti szünetek, csodálatos dallammenetek 
következtek a beszédben, és míg a rádió közvetíté
sét hallgattam, azon gondolkodtam, vajon hol ta
lálkoztam már a demagógia hasonló megnyilvánu
lásával. És mivel az Igazi emlékezésre még fiatal 
vagyok, a néhány hete látott Horthy-korabell film
híradó parlamenti közvetítésére gondolok. Vajon 
mennyiben van Igaza Tóm Lantosnak? Ha egyre 
több hasonló beszédet hallok, úgy érzem, valóban 
Igaza van. Mert ma Magyarországon nem csak az 
a megdöbbentő, hogy a köztársasági elnököt a 
gyűlésen nem hagyják szóhoz jutni, teljesen mind
egy, hogy milyen elemek, hanem az, hogy az ilyen 
elemek ellen a demokratikusan megválasztott kor
mány semmit sem tesz. Hallgat. És a hallgatás ...

Pedig ünnep volt. Az újságok ünnepi vezércik
keket közöltek, mint ahogy lenni szokott ez ilyen
kor. Egyik újságíró Ismerősöm a múlt rendszer 
ünnepi lapszámainak elkészítéséről beszélt. „Én 
áprilisnégy-vezérben mindig Jó voltam” — mondta, 
félig gunyorosan, félig szakmai büszkeséggel. Va
jon ezután olyanok lesznek, akik „ötvenhat-vezér
cikk” írásában kiválóak? És az iskolákban műsor 
lesz, melyre az önkéntes résztvevőket kiválasztják? 
Verset kell mondani, összeszorult gyomorral, izza
dó tenyérrel. Holott régóta lsmeijük József Attila 
szavait: „... törvényünk háborús még, s szebbek az 
arany karikák.”

Az összeszorult gyomor jutott az eszembe, 
mikor a naptárra néztem, és megállapítottam, 
hogy huszonharmadika idén Gyöngyi napjára 
esik. Csak mosolyogtam azon az érzésemen, hogy 
kicsit sajnálom Gyöngyi nevű ismerősömet, a név
napja időpontjáért. Két éve talán azért mosolyog
tam volna, ha november hetedikén ünnepli név
napját. No de hát annak, aki egy kicsit kívülálló, 
ezek ilyen ünnepek.

Kívülálló, írom, mert azok, akik Für Lajos 
szavaira azt felelték, hogy érzik a levegő vibrálását, 
bizonyosan érzik Is. Övék ez az ünnep. Mert a 
hadügyminiszter demagóg gesztusa e rétegnek 
szólt. A  forradalmároknak. Talán Fónay Jenőnek 
Is, aki nemrég azt nyilatkozta a tévének, hogy „aki 
ma, Magyarországon elítéli a fasizmust, az alávaló 
bolsevista bérenc.” Ő akkor a letartóztató pufajká- 
soknak be tudta bizonyítani, hogy nem volt fontos 
vezető a felkelésben, így megmenekült a halálos 
ítélettől. Most Nagy Imréről, mint Imre bácsiról

mesél. Vajon eszébe Jut-e valakinek, hogy Nagy 
Imre, sőt a Korvin-köz egyik vezére, Angyal István 
is élete végéig kommunistának vallotta magát?

A szegedi tanács egyik akkori vezetője, Perbíró 
professzor a forradalom hírére menekülő ávós tisz
tek családjait védelmébe vette. Az ávós tisztek egy 
része önként bevonult a Csillag börtönbe, család
jukat pedig Perbíró professzorra bízták, mert is
merték emberségét. Majd november negyedike 
után, mikor az öthalmi oroszok „fölszabadították” 
a várost, Perbíró professzort azok az ávósok kínoz
ták, verték meg, akiknek családjait ő védte meg a 
népharagtól. Hiú remény yolna azt hinni, hogy ma 
valaki a professzorra és sorsára mutatva azt 
mondja: íme az ember. Pedig emberek vagyunk, és 
sokan túl fáradtak ahhoz, hogy forradalmárokká 
legyenek.

KI békeidőben is forradalmár, az azt keresi, 
aki ellen harcolhat. Szaporodnak a forradalmárok, 
hazajönnek Amerikából, és egyre Jobban vibrál 
körülöttük a levegő: Ezt érzik is, és gondolatban 
talán már a mostanra sötétben bújkáló kontrare- 
volucionyérokat keresik.

E g y  számomra nagyon kedves, idős ember 
fél. Nemrég azzal ijesztették meg valahol, hogy a 
„munkás-paraszt hatalomért” nevű kitüntetés bir
tokosait nemsokára össze fogják gyűjteni. A  hír 
nem igaz. Reméljük.

Bakos András

FELHÍVÁS!

Keressük # Fatithm néifadóját! 
Minden ettem, elképzelést 

s z fó e s m  {v # < u t 

# Fatuhúz AfpMmyémtk 
K u m é m m a *

ü Hírmondó szerkesztőségébe 
Vétjük 1993* jm u é t 3  híg*
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Algyői Hírmondó 7

Fűben, fában az orvosság!
A következő gyógynövényünkkel szinte lépten- 

nyomon még a faluban is nagy mennyiségben talál
kozunk. Ez a magas, szinte levél nélküli zöld. szárakon 
égszínkék színű, a reggeli órákban virágzó csodálatos 
gyógynövényünk a katángkóró (Cichorium intybus 
L), népies néven mezei katáng, vadcikória. A fészkes 
virágzatnak (Compositae) családjába tartozó, úton-út- 
félen mindenfelé igen elteijedten termő, évelő növény. 
Nemesített változatának gyökerét pótkávé készítésére 
nagyban termesztik. Gyökere karó alakú, 10—25 cm 
hosszú, legfeljebb ujjnyi vastag, kívül világos-szürkés- 
barna, belül fehéres színű húsos, később fás állomá
nyú, szagtalan, kesernyés ízű. A fiatalabb növény 
csupán tőleveleket fejleszt, ma/d később hajt szárat 
is. Szára 1 m magasra is megnő, kemény, bordázott, 
elágazó. Tőlevelei 20—30 cm hosszúak, lándzsa ala
kúak, durván öblösen fogasak (a gyermekláncfűéhez 
hasonlóan). Szárlevelei kisebbek, ülők, a felsők lán- 
dzsásak, épek. Virágfészkei a szárhajtások felső ré
szén egyenként, vagy csoportosan állnak. Pártájuk 
gyönyörű világoskék színű, szinte kék szőnyegként 
vonja be a réteket, árokpartokat a reggeli napsütés
ben. A növény gyökereit (Cichorii radix), valamint a 
vékonyabb 40 cm-nél nem hosszabb szárhajtásait a 
tőlevelekkel együtt (Cichorii herba) kell gyűjteni Mind 
a gyökér, mind a ju  kb. 3:1 arányban szárad meg. A 
gyökérdrog tartalmaz 10—15% ínulínt, 0,1—0,2% in- 
tibint, 4,5—9,5%fhiktuzt, 4,7—6,5% pentotázt, kolint, 
laktucerolt, gumit és laktopikrin tartalmú tejnedvet. A 
Jűdrog tartalmaz inulint, fruktózt, kolint, gyantát, cia- 
nidin származékot, 0,1—0,2% cikoriin glikozidikus 
keserű anyagot. Teáikat étvágygeijesztőül emésztést 
serkentőül, epe- és májbántalmak, valamint magas 
vérnyomás ellen hasznáfják.

A következő gyógynövényünk szinte Jelentékte
lennek tűnik előfordulásában, de mindenhol ott van a 
katángkóró környezetében, úgy nevezik vasfű (Verbe- 
na officinalis L), népies elnevezése közönséges vasjű, 
uborkaju. A vasfűfélék (Verbenaceae) családjába tar
tozó, parlagokon, folyók és utak mentén, árokparto
kon, réteken és parkokban egyaránt nyíló évelő nö
vény. Szára 50—80 cm magas, egyenes elágazó, 
merev 4 oldalú, barázdált. Levelei átellenesen álló, az 
alsók nyelesek, a felsők ülők szárnyason szeldeltek, 
vagy 3 hasábúak, a szeletek bevagdalt csipkések 
Virágaik kicsinyek, a szárak végén hosszú, vékony, 
laza füzérekben helyezkednek el, pártájuk halványpi
ros, Június—júliusban, néha augusztusban virágzik. 
Gyűjtendő a növény virágos, leveles hajtásának felső, 
legfeljebb 40 cm hosszú része. Beszáradási aránya 
kb. 4:1-hez. A drog (Verbenae herba) keserű anyagot, 
csersavat, glikozidát, nyálkát, invertinenztmet, szapo- 
nint, cukrot, emulzint, kevés illóolajat tartalmaz. Teája 
üdítő, erősítő, étvágyfokozó, hörghurut és szamárkö
högést csillapító, máj- és epebántalmakat megszünte
tő hatású. A háztartásokban savanyúságok eltevésé- 
nél is hasznáfják.

Felhívom a figyelmét minden kedves Olvasó
nak, hogy az említett gyógynövények teái azon

nal nem gyógyítanaki A gyógynövények pár na
pos, vagy hetes kúraszerű fogyasztás után las
sanfejtik ki hatásukat. Azonban a gyógyintézeti, 
szakorvosi gyógyító munkát egyáltalán nem he
lyettesítik, csak kiegészítik azokat. Ezért a sú
lyosabb esetekben először a szakorvoshoz kell 
fordulni tanácsért, és majd azután jöhetnek a 
gyógyerejü füvek.

A vadon termő gombákról
Az őzlábgombák két nagy csoportjával találkoz

hatunk erdeinkben és a réteken, legelőkön, az ún. 
nagy termőtestű és a kisebb terműtestű fajokkal. A 
„nagyra növök” közül csak egy-két faj okoz mérgezést, 
míg a kisebbek közül 70%-ban okoznak súlyos és 
halált okozó mérgezést. Az első „nagyobb" gombánk 
a nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera). Kezdet
ben a kalap gömbölyded, tojásdad, harang alakú, 
majd kinyílva tányér alakú, kissé púpos. Sötétbarna, 
széles, szakadozott pikkelyekkel borított. A kalap 
nagysága 10—25, néha 35 cm átmérőjű is lehet. 
Nyomásra nem színeződik el. Lemezei ritkán álló, 
fehérek. A tönk barnán kígyóbőrszerűen díszített, 
alján gumós, 15—30—40 cm hosszú és 2—4 cm 
vastag is lehet. A tönk felső harmadán kettős gyűrű 
található, amely a tönkön elmozdítható. Igén elterjedt 
faj, lomboserdőkben, cserjésekben, akácosokban, 
nyárasokban, parkokban csapadékdús és meleg 
időkben (nyáron, kora ősszel) gyakran fejleszt termő
testet, néha boszorkánykörökben is található. Május 
végétől novemberig is terem. Ehető gomba és árusít
ható is, vizsgálat után. Nagyon hamar kukacosodlk, 
csak a fiatal és a nem kinyílt példányok tarthatók el 
biztonságosan hűtőben 1-2 napig. Kirántva a legjobb 
elkészíteni.

A másik nagy termetű és kedvelt gombánk a 
piruló őzlábgomba (Macrolepiota rhacodes). A kalap 
barna, majd nemezes, szálas, bozontos, pikkelyekre 
repedezik a felbőre. 10— 15, de néha 25 cm átmérőjű 
is lehet nagysága. Tönk: fehér, érintésre narancsvö
röses barnára színeződik el. Hús: sáfrány-kárminvö- 
rös lesz a töréshelyeken. Zőmökebb, mint a nagy 
őzlábgomba. A tönkön lévő gyűrű elég sűrűn nem 
található meg, lehullik. Előfordul Sándorfalva és kör
nyékén lombos erdőkben, a homokos talajú akáco
sokban és bakhátakon egyaránt nagy mennyiségben. 
Május végétől november végéig terem, még az éjszakai 
fagyok után a nappali napsütésben is előjön. Ehető 
gomba, kissé erős aromájú, arra érzékeny emberek
nél allergiát okoz. Sajnos még a gombakalap kinyílása 
előtti fejlődési szakaszban kukacossá válik, így na
gyon kevés példányt tudunk belőle felhasználni étke
zésre.

Hajdú Mihály
okleveles gombaismerő 

gombavizsgáló szakellenőr
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Vitaminok és ásványi anyagok a kisgyermek szervezetében
Szeptemberi számunk

ban már olvashattak egy-két 
gyümölcsről, azok vitamin-, 
víz- és kalórlatartalmáról. 
Most röviden a kisgyermekek 
vitamin- és ásványianyag- 
szükségletelről:

A  csecsemőknek a gyors 
növekedés miatt nagy a vita
minszükséglete. A  vitamin- 
szegény táplálkozás mara
dandó károsodást okozhat. A 

negyedik hónap végéig a teljes mértékben anyatej
jel táplált csecsemő minden szükséges vitamint 
megkap, egyedül a D-vitamint kell pótolni.

C-vitamin: A  kötőszövetek kialakításában van 
szerepe és elősegíti avasfelvételt. Hiánya csökkenti 
a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenállóképes
ségét.

B-vitamin-csoport: Kulcsszerepet Játszik az 
általános anyagcserében, a szénhidrátok és fehér
jék beépítésében és a vörösvértestek képződésé
ben. A szervezet B-vitamln igényét az anyatej, majd 
később a tehéntej, a teljes gabonapelyhek és a hús 
kielégítően fedezi.

A-vitamin: Fontos szerepe van a bőr felépíté
sében, valamint a látóbíbor regenerációjában. Elő- 
vitaminként (karotin) tartalmazzák a színes zöld
ségfélék, elsősorban a sárgarépa. A  sajtban, a 
tojásban és a májban is előfordul.

I>-vitamin: Hiánya esetén a csontok puhák 
lesznek és deformálódhatnak. A D-vitamin megta
lálható ugyan a tojásban, a csukamájolajban, a 
tengeri halakban és a tejben is, de döntő mennyi
ségben a bőrben képződik napfény hatására.

K-vitamin: Szükséges a véralvadáshoz. A  vas
tagbél baktériumai állítják elő, ha a gyermek már 
tehéntejet kap. Addig a csecsemő a születéskor 
magával hozott szerény tartalékra szorul.

A  fejlődő szervezet számára különösen fonto
sak az ásványi anyagok. Azonban a fölösleges 
(túladagolt) ásványi anyagok kiürítése veszi legjob
ban igénybe a vesét, ezért károsodást okozhat.

A  nátrium, a kálium és a klór szerepet ját
szanak az izom-összehúzódásban és még Jóné- 
hány fontos funkciót látnak el. A  csecsemő az első 
életévében olyan jól el van látva, hogy pótlólagos 
nátriumklorld (konyhasó) bevitelére nem is na
gyon van szüksége. Káliumhoz a kisgyermek ké
sőbb a burgonyából, gyümölcsből és főzelékből 
természetes adagolásban hozzájut. A  kálcium és 
a foszfor a csontok és a fogak építőkövei. Minden
féle tejben megtalálhatók.

A  vas a vörösvértestek képzésében szükséges, 
melyek a szervezet oxigénszállítását szolgálják. Az 
emberi test vasellátására a hús a legalkalmasabb. 
Ha a hússal zöldségpépet, főzeléket is adunk, mely 
C-vitamint tartalmaz, jobb lesz a vasfelvétel.

A  réz szintén fontos alkotórésze a vérnek. 
Csak kis mennyiségben van rá szükség. Az anya
tej, a teljes őrlésű gabonák, a máj, a banán és a 
spenót tartalmaznak megfelelő mennyiségben re
zet.

A  fluor a fogak fontos alkotórésze. Mivel az 
ivóvíz általában túl kevés fluort tartalmaz, a gyer
mekorvosjavaslatának megfelelően fluor tartalmú 
tablettát adhatunk gyermekünknek.

A  jód  a pajzsmirigy hormonjainak képzéséhez 
nélkülözhetetlen. Hiánya fejlődési, növekedési 
problémákhoz vezethet. AJódozott vagy tengeri só, 
tengeri halak fogyasztásával ezek a problémák 
elkerülhetők.

A  többi ásványi anyaghoz a szervezet a tejes 
ételekből, majd később a különféle zöldségekből 
jut.

Dagmar von Cramm: „Amit a baba szívesen 
eszik” című könyve alapján:

Balázs Ágnes

Boldizsár Anikó és Kiss András 1992. októ
ber 31-én házasságot kötött.

Anyakönyvi
hír
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Egyházi hírek
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November 1. — Min
denszentek ünnepe. Pa
rancsolt ünnep. Tárgya: 
Valam ennyi szentnek 
együttes ünneplése,

i hva-1 November 2. — Ha- 
lottak napja. Tárgya: Az 
összes meghalt hívek em
lékezete. A  megemlékezés 

fő része már az előző nap délutánján van, amikor 
kizarándokolunk a temetőbe, ájtatosságot tar
tunk, elhunyt) aink földíszített sírj án gyertyát gyúj - 
tünk.

November 5. — Szent Imre. Szent István 
egyetlen fiának emlékezete. Ő a magyar ifjúság 
védőszentje.

November 19. — Szent Erzsébet. II. Endre 
leánya. Lajos Thürlngia gróQának a felesége. 24 
éves korában özvegyen maradt, minden vagyonát 
szétosztotta a szegényeknek, életét betegápolással 
töltötte.

November 30. — Szent András apostol ün
nepe. A  szlávok apostola. Hitéért X  alakú keresztre 
feszítették.

Tóth Sándor Péter

[A z édesanya

Léttatok c  mér nemén tűrő bárányt,
Ki soha sem vét, d e  kit mindenki bánt?
Vagy olyan zászlót, melyet ha letépnek 
Százannyi tüzes vágya lesz a népnek?
Vagy olyan forrást mely soha nem apad, 
Melyben nem adnak, d e  ő örökké ad?

Vétkeznék, ha itt most el nem mondanám 
Ilyen bárány s jóságos forrás volt az én Anyám. 
Mily kevés öröm, mily kevés nyugalom,
Ju tott Őneki e  küzdő világon.
Mennyi zaklatás, mennyi nélkülözés érte.
Nem zúgolódott- az Istent dicsérte.

Hajnal volt neki mindig a reggel,
Későn is fenn volt egy kimerült testtel, 
ézíve mélyén fájt az é le t ostora tán,
Titkolta ezt tőlünk az Édesanyám.
Szolgák voltunk, mindenki parancsolt 
D e ó  mihozzánk szeretve s  kérve szólt

Angyal volt, ki magát
sohasem védi,

Csak az övéinek javát
teszi s félti.

És ezért a sok jó é rt neki 
ki fizetett?

D e hol annyi kincs, amit
ő érdemelt?

Az az egyszerű, mintha most
is Játném

Az a jóságos asszony: az én Édesanyám!

O  tanított meg minket imádkozni,
Isten ügyéért mindent feláldozni.
C sendes szavai lelkünk mélyén vannak, 
Érezzük: végig nálunk is maradnak.
O  v ezetett el az Úr Jézushoz minket 
Kérte: Mentse meg a mi életünket!

Amikor megtértem, ó hogy nézett rém,
Öröm könnyet sírt az Édesanyám.
Akkor Anyám imakönyvével kezében, 
Megnyugvásnak könnyével a szemében, 
Fohászt rebeg: Oltalmunkra légy nekünk 
& legyen a te  akaratod, ó  jó  Atyánk, Istenünk!

Asszonyaink, édesanyák harcra fel!
Az igazság vérnélküli harca kell!
Segítsetek  a küzdésben kedvesink, 
Buzgalomra Vezérünknek Lelke int 
A sz e re te t s  b ék e éd es m elegét 
Anyáink szép szavai szórja szét!

mindenütt, hoWirágnak kell nyílnia, 
Ragyogjon egy Édesanya szép szava.
D e megpihent Ő  mér, az áldott asszony.
Ó  csak még egyszer lehetne ő t látnom.
Csak jelenne meg bér egy félórára,
Hogy borulnék rá egyszer utoljára.

Elmondanám azt mit egyszer elmulasztottam, 
Hogy megbántani Ő t soha nem akartam.
Hogy milyen csapós, vétek volt ez rám,
Amikor itthagyott az Édesanyám.
Jóságod feledni soha nem fogom,
Dólad beszélve, könnybe fulladom.

Kegyelmes Uram! Anyámra gondolva,
Hozzád kiáltok imára borulva,
Adj sok olyan anyát 
És hallgasd meg imám. (
Amilyen jó  volt az én Édesanyám.
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5-let 5-1 ct 5-let 5-lct 5-kt
Ahol kisgyermek van a lakásban, ott a szülők 

sokszor törik a fejűket, hogy óvodás vagy iskolás 
gyermekűk szobáját miképp tehetnék még vonzób
bá, s főként praktikusabbá. Ebben próbálunk most 
segítséget nyújtani néhány házilag is elkészíthető 
kiegészítővel, falizsebbel, textiljátékokkaL

Játszóhely kisgyermeknek  —  Babaház

Anyagszükséglet: piros vagy narancszínű, fe
hér vagy sárga és zöld rolóvászon, 2 m danúbla 
vagy rlpszszalag. Eszközszükséglet: tű, cérna, olló, 
varrógép, mérőszalag.

A gyerekek nagyon szívesen játszanak az asz
tal alá bújva. Készítsünk számukra olyan házikót, 
amelynek váza az asztal. A  szabásminta 85 cm 
széles, 125 cm hosszú és 70 cm magas asztalra 
készült. Úgy terítjük rá, mint egy abroszt. Asztal
lap méretű a tető, a lelógó részek a falak. A  teteje 
lehet piros vagy narancsszínű, a szélét szegjük be. 
A falak sárgák vagy fehérek, az ablaktáblák zöldek, 
és mind rolóvászonból készül. Az ajtó- és ablaknyí
lásokat beszegjük, esetleg a zöld danúbla szalaggal 
keretezzük is. A  nyílások felső szélére varijuk a 
beszegett nyílászárókat, amelyek mint az ábrán is 
látható, nagyobbak a nyílásoknál, hogy teljesen 
takaiják azokat. Ezeket a sátrakhoz hasonlóan fel 
lehet tekerni, és ripszszalaggal vagy danúblával 
(amit a nyílás felső szélére és a fedőlap belső felére 
varrunk) felkötni. A  ház oldalai nincsenek egymás
hoz varrva, szalaggal ezeket is összeköthetjük.

A babaház 
szabásmintája

1 tető:
2 hosszabbik 

oldal (2 db):
3 ablaktábla 

(4 db):
4 rövidebb 

oldal (2 db):
5 ajtó (2 db)

Lányok, asszonyok!
Arra kétjük Önöket, küldjenek szerkesztősé

günkbe sütemény- és ételrecepteket A beérkezés 
sorrendjében fogjuk ezeket közölni és a legjobbakat 
Jutalmazni A borítékra kérjük ráírni RECEPTPÁ
LYÁZAT. Kedvcsinálónak közlünk egy süteményt, 
ami több változatban elkészíthető.

Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg rétesliszt, 25 dkg 
kristálycukor, fé l csomag sütőpor, 1 dl olaj, 1 dl tej 
(vagy víz), 10 dkg darabolt dió.

A tojások keményre vert habjához aprán
ként hozzáadjuk a többi hozzávalót és előmele
gített sütőben, közepes tűznél sütjük. A tésztát 
különféle formákban süthetjük pl. tortaformá
ban, őzgerincformában, kuglófsütőben. Leönt
hetjük csokoládéval, tölthetjük gyümölcsízzel, 
pudinggal, túrókrémmel.

Gyere, játssz velünk!
— Karácsonyi apróságok készítése —

Szeretnénk segíteni abban, hogy a gyerekek 
ajándékot készítsenek szüleiknek, testvéreiknek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk november 
27-én és december 4-én délután 3 órakor a Könyv
tárban. Természetesen azokat is várjuk, akik már 
kinőttek a gyermekkorból, de olyan ajándékot sze
retnének adni valakinek, amit saját kezükkel ké
szítettek.

Alapanyagok, segédanyagok sajnos nem áll
nak rendelkezésünkre, ezért kérjük, hogy minden
ki hozzon magával ollót, ragasztót, tűt, cérnát és 
olyan fonalat, anyagot, flakonokat, drótokat, gom
bokat stb. amiben fantáziát lát.

összeállította: Fodor Tiborné
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Ady Endre Művelődési Ház 
november havi programja

1. 9 órakor— Gyöngyfűzés.
3. 17 órakor — Táncház.
4. 18 órakor — Kisgazdagyűlés.
B. 7 órakor — Kirándulás Nagyszénásra.
6. 17 órakor — A  palócok népművészete. 

TIT-előadás.
7. 10 órakor — Múzeumlátogatás.
8. 9 órakor — Népviseletekről.

10. 17 órakor — Játszóház.
11.18 órakor — Asztalitenisz-verseny.
12. 18 órakor — Koleszterinbetegség. Előadó: 

dr. Barabás Katalin.
13. 18 órakor — Algyői Búcsú videón való 

vetítése.
14. 16 órakor— Szereplés Földeákon a citerás 

találkozón.
15. 9 órakor— Mesefilmvetítés.
17. 9 órakor — Mini Színpad műsora.
19. 18 órakor — Lourdes-i zarándok útról 

élménybeszámoló.
20. 18 órakor — Fotókiállítás (népművészeti).
21. 10 órakor— Kirándulás Szarvasra.
22. 9 órakor — A faluház megtekintése.
24. 18 órakor — Bemutató foglalkozás felnőtt 

szakkörökről.
25. 18 órakor — Színházlátogatás Szeged 

(nyugdíjas).
28. 16 órakor — Mórahalml nyugdíjasok ta

lálkozója.
27. 17 órakor — Ki köszön kinek? Illemtani 

foglalkozás gyerekeknek.
28. 12 órakor — Vendégünk a Dorozsmai 

Nyugdíjasklub.
29. 9 órakor — Vadaspark megtekintése (Sze

ged).

Az Algyői Hírmondó szerkesztősége őröm
mel köszönti az általános iskolások újságát, a 
KUKKOLÓT. Sok sikert kívánunk a szerkesz
tésben részt vállaló diákoknak és pedagógu
soknak.

A Hírmondó a továbbiakban is vájja  az 
iskolából érkező híreket, információkat, melye
ket ezután is közölni szeretnénk.

Szerkesztőség

A  Nap állása 
a Skorpió jegyében  

(okt. 24-től nov. 22-ig)

A Napnak ez az állása többnyire 
egymásnak ellentmondó befolyásokatJe
lent, ezért rendkívül nehéz vázlatos képet adni erről a 
jegyről. A „Skorpió-embernek" igen határozott Jellemvo
násai vannak, így aztán vagy nagyon kedvelt embertár
sai szemében, vagy éppen ellenkezőleg. Ő maga is vagy 
kimondott szimpátiával, vagy kifejezett antipátiával van 
embertársat Iránt. Középutat nem ismer, a félbehagyott 
ügyeket nem szereti, inkább mindenben a szélsőségek 
felé hajlik.

Jelleme igen problematikus, titokzatos, méltóságos, 
tartózkodó, idegenekkel szemben bizalmatlan. Sok szi
lárdság, erő, önérzet, büszkeség, bátorság és vállalkozá
st szellem van benne. Természete kissé negatív. A Jleg- 
matikusnak és kolerikusnak a keveréke. Többnyire nyu
godt, magukon uralkodni tudó emberek, mégis könnyen 
és ingerlékenyen reagálnak különböző befolyásokra, 
ezért nem ritka náluk a hirtelen dühkitörés. Mindig idea
lizmusra törekednek. Függetlenségre, befolyásra és sze
mélyiségük érvényesülésére vágynak.

Eljárásukban agresszivitás Jellemzi őket. Ritkán 
gyengék vagy ingadozók, inkább félreérthetetlenül ha
tározottak. Céljuk elérésére minden elképzelhető esz
közt igénybe vesznek, ellenállás esetén a legveszélye
sebb eszköztől sem riadnak vissza. Saját ügyeikben 
határozottan titokzatosak, tartózkodók és hallgatagok. 
Kitűnően értenek ahhoz, hogy más emberek titkait ki
kutassák.

A Skorpió-ember veszekedésre hajlamos, szeret 
éles vitákba bocsátkozni. Haragját élénk vitákban ve
zeti le. A rajta esett sérelmet vagy igazságtalanságot 
sohasem felejti el, ha látszólag meg is bocsátja. Mint 
ellenségtől, félni lehet tőle. Viszont ugyanakkor hű és 
becsületes barát. Mint munkatárs, a legderakabb paj
tás. A nők különösen okosak, ügyesek és minden sze
retetek és gyengédségük mellett céltudatosak, nagy 
lelkierő lakik bennük, ezért mint feleségek, édesanyák 
kiválók. A vonzalomnak és a visszatetszésnek, dicsé
retnek vagy kifogásnak minden nyilvánítása termé
keny talajra hull náluk.

Nehezen tudják mások uralmát elviselni, nem enge
dik magukat elnyomni. A kritikát is rosszul tűrik, mert 
mindig meg vannak győződve arról, hogy a legjobb szán
dék vezette őket. Szeretik a tetszést, a sikert, a hízelgés 
és az imádat boldoggá teszi őket. Könnyen sértődnek.

Könnyen kapnak gyulladásos megbetegedéseket. 
Ritka és szokatlan zavarok is előállnak náluk, azonban 
többnyire nagy életerővel és kitűnő regenerációs képes
séggel rendelkeznek.

A Skorpió jegyében született férfihoz és nőhöz a 
legjobb partner a Rák és a Hal Jegyében született nő, 
illetve férfi.

A Skorpió szerencsenapja a kedd, szerencseköve a 
topáz, szerencseszíne a piros.
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Algyői Hírmondó

KERESZTREJTVÉNY
Cseh Tamás—Bereményi Géza: Frontátvonulás

Fejemben egy verkli Jár, mely verkli így muzsikál; 
túléltem mindeneket, féldecis rezsimeket, 
egy magyar túlélő, címzetes, vitézlő, tönkrement lábain, 
de áll őnők előtt.
Fiamból idegbeteg lett nem bírta a váltásokat, 
és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak, 
hogy lesznek ezek túlélők?

Folytatás a vízszintes 1., függőleges 19., víz
szintes 19. alatt.

Vízszintes: 1. A  beküldendő első része. 16.
Sivár. 17. Európium. 18. A Vác kapusa. 19. A  
beküldendő harmadik része. 21. Szóösszetételek 
előtagjaként életet Jelöl. 22. Magyar, norvég, svéd 
autójel. 24. Dísz. 25. A helikopter felfedezője (Osz
kár). 27. Trombitahang. 28. Névelő. 29. Ittas. 30. 
A Családi kör kezdő szaval. 32. TBÁ. 33. Jogászok 
neve előtt is szerepel. 35. Férfinév. 36. Keresztül
vonszol. 38. Rába... — focicsapat. 40. Hercegovina 
fővárosa, kiejtve, ékezet nélkül. 44. Gyalogos ka
tona volt. 45. Restség, ékezet nélkül. 47. ... right. 
49. Maga előtt mozgat. 50. Holland, iráni autójel. 
52. Értékes fémből levő gally. 54. Sumér város. 55. 
Kiejtett betű. 56. Az első nő betűi keverve. 57. 
Rangjelző. 58. Kieszel. 50. Cók-... 61. 1500 római 
számmal. 62. A  ceruzának is van. 63. Időbeli jelen
ségben megnyilvánuló szabályos váltakozás. 65. 
Sürgető szó. 66. Telefonálásnál az egyik fél. 67. 
Görög betű. 68. Görög légitársaság. 69. Fogkrém
márka. 71. Indíték. 72. Női énekhang. 74. Tűzhely 
sütője népiesen. 76. A  tarokkban a legerősebb 
ütőkártya. 77. Szabványjelzés orosz iparcikkeken.
81. Ógörög költő. 83. Az egyik testrészre.

Függőleges: 2. ... a harang szól. 3. Ábrahám 
unokaöccse, Szodomából menekült el feleségével.
4. Csók névelővel. 5. BAZ megyei település. 6. 
Valamiből az utolsó példány. 7. Van mit aprítani 
bele. 8. Hírt adni. 9. Motívum. 10. ... Roy. 11. 
Tarzan majma. 12. Hintené. 13. Kezdődő otitis. 15. 
Megállapítja valamely dolgozó rokkantságának fo
kát. 19. A  beküldendő második része. 20. Római 
pénz volt. 23. Jeruzsálem lerombolója, a zsidókat 
fogságba hurcolta. 26. Úr németül. 31. Határozó
rag. 32. Az, amaz angolul. 34. Münhen folyója. 37. 
Tabu egynemű betűi. 39. Sárgászöld színű. 40. 
Névbetűiről ismert festő. 41. Fülfájás (otalgia). 42. 
Ünnepélyes férfiöltöny fekete kabátja. 43. Kés ré
sze. 46. Vagyonos ember. 47. A  rejtvény is ez. 48. 
Berg operája. 51. Csónakos. 53. Női becenév. 57. 
Latin kettősbetű. 59. Mutatőszó. 62. Mellé. 64. Sok 
k ics i... megy. 70. ... irae — a Harag napja. 73. ...

Ullmann. 75. ... victis fordítva. 76. SKH. 78. Ket
tősbetű. 79. Tűzi egynemű betűi. 80. Pályaudvar.
82. Nátrium.

Összeállította: Gonda József.

Az előző szám megfejtése: „Reszket akkor holt 
meg élő. Ha megjön a nagy ítélő, Mindeneket lattal 
mérő."

A  helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: 
Szabó László, Algyő, Bartók B. u. 33.

Beküldési határidő: november 20.
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HIRDETÉSEK
Redőny-, reluxakészítés, harmonlkaajtók, hevederzárak, ollós- 
rácsok csúcsminőségben, korrekt áron, garanciával, rövid hatá
ridőre. Telefon: 345-732.

Egyéves, 60 literes hűtőszekrény, 2 db 2x3 méteres középsző
nyeg megkímélt állapotban olcsón eladó. Algyő, Vásárhelyi u. 36.

A dlvatrövldáru boltomba sok új gyermek- és felnőttruhanemű 
érkezett. Várom vásárlóimatl Horváth Jánosné Eszter, Kócsag 
u. 1.

Kitűnő állapotban lévő szekrénysor és ülőgarnitúra eladó. Algyő, 
Kastélykert u. 101.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: Dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnámé Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András, Karsal Láazlóné, Balázs Ágnes 
Levélcím: 6750 AJgyí, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉMÁ5Z Rt, nyomdában, 500 példányban
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