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Algyői Hírmondd

1 éve
Már hetekkel ezelőtt ünnepi gondolatok mo

toszkáltak a fejemben arról, hogy összegezzem a 
HÍRMONDÓ 1 éves munkáját. Mert, hogy Jubileum
hoz érkeztünk. Taualy a karácsonyi ünnepek előtt 
látta meg a napvilágot, mondhatnám véres verej
tékkel született, első számunk. Nekem hibáival is a 
legkedvesebb.

Ez a 12 hónap ha úgy vesszük szinte tapoga
tózás volt. Nem tudtuk és hajól belegondolok a mai 
napig nem tudjuk mire kíváncsi a falu, miről akar
nak olvasni, hallani. Ritkán akadt olyan olvasó, aki 
valamilyen ötlettel ne adj Isten véleménnyel állt 
volna elő. Emlékszem mennyire örültem az első 
olvasói levélnek, a berohanó fiatal apukának, aki 
megszületett kisfiának hírét akarta anyakönyvi hí
reinkben közreadni

Minden hónapban várom ezeket, és bízom ab
ban, hogy az az apuka felcseperedett kisfiának 
örömmel fogja majd mutogatni az újságot. Sok tü
relem és kitartás kell ahhoz, hogy az ember hónap
ról hónapra összeszedje magát és ne adja f e l  mert 
hogy az újságnak legkésőbb 25-ére a nyomdában 
kell lenni Különösen nehéz ez, amikor nagyon kicsi 
az a segítő tábor, akire számíthatok. Itt szeretném 
munkájukat megköszönniKarsaiLászlónénak, Ma- 
nyikának aki lelkesedésével sokszor tartja bennem 
a hitet, Bakos Andrásnak aki megszabadítja írása
inkat a helyesírási hibáktól Borbély Jánosnak aki 
ötleteivel támogatja munkámat, Bakosné Fekete 
Máriának, aki a doktornőkkel tartja a kapcsolatot, 
Kis Mihálynénak, aki segítségemre van a szerkesz
tésben. Gonda Józsefnek, aki egészen megtanult 
már keresztrejtvényt készíteni (Úgy érzem ez illő 
alkalom arra is, hogy megköszönjem a boltosoknak 
az újság terjesztésében vállalt segítségüket. Nyári 
Pista bácsinak pedig, hogy eljuttatja a Hírmondót 
annak a 10— 12 előfizetőnek.)

Pontos kimutatást akartam készíteni, hogy mi
lyen hírek, témák szerepeltek, kik voltak akik írtak 
az újságunkba, de ezzel meg is telt volna a 12 oldal 
így csak néhányat említek. A doktornők közül rend
szeresen Tóth Mária és Zaránd Rózsa írt. A kárpót
lásról Kovács Károly, a Faluházról Borbély János. 
Közérdekű információkról dr. Piri József. Sportról dr. 
Major József és Tóth Mátyás. Ács S. Sándor ripor
tokat, portrékat készített. A Hónaptárat Karsainé 
és Rapcsák Lotti állította össze. A kábel tv-ről Csúri 
Sándor, a nyugdíjasokról Bajusz bácsi adott hírt. 
Információkkal látott el Süliné Marika az iskolából 
az ÁFÉSZ-től Búsné Irénke, a kultúrotthonból Eke 
József. Egy-egy számunkban megjelentek fiatalok 
írásai: Gál Móninak, Bacsa Erikának, Tóth Henri
ettának.

írásait közöltük az iskolaigazgatónak, olvasói 
levelét Széllné Magda Gyöngyinek és Bakos József
nek. Rendszeresen helyet adtunk az egyházi hírek
nek. Tóth Sándor elhelyezése után úgy tűnik ez 
nem szakad meg, helyettese gondoskodik a folya
matosságról. Reméljük az újjonnan kinevezett plé
bános is segítségünkre lesz majd.

Kedves Olvasóink bizonyára akadtak olyanok 
is, akiknek nem tetszett vagy egyenesen felháborí
tónak találták egy-egy írásunkat A szóbeli nemtet
széseknek nyoma csak akkor lesz, ha közreadjuk. 
Szeretném ha a Jövőben ilyenekre is sor kerülne.

A világért sem akarok azonban ünneprontó 
lenni csupán abban bízom, hogy érdektelenség, 
anyagi gondok miatt nem szűnik meg az újság.

felelős szerkesztő

Önkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyösszegű 

(1431660,— Ft) vállalás alapján — előzetesen elké
szített tervek szerint — elkészült a Lőrinc utca nyílt
szelvényű csapadékvíz elvezető rendszere, melynek 
1992. november 10-én a műszaki átadás-átvételi el
járása is megtörtént.

A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Sza
móca utcának a Kastélykert utcától a Lőrinc utcáig 
tartó szakaszát, míg a Lőrinc utca teljes hosszát 
foglalta magába. A munkálatok a meglévő nyíltszel
vényű csatorna tisztítását, bővítését, műtárgyak bon
tását, bejárók útátvágások, csőátereszek építését stb. 
jelentette.

Az elkészült vízelvezetési rendszerrel összefüg
gésben, és az utca teljes rendbetételét szolgálja, hogy 
rövidesen megkötjük a szerződést 4 méteres kohósa
lakos út építésére is. Ezen beruházás áthúzódó beru
házásként fog megvalósulni, melynek várható befeje
zése 1993. I. negyedév.

A kapott információk szerint november utolsó 
hetében elkészül a Bartók Béla utca mögötti területre 
a házhelyrendezési terv, melyet még ez évben falu
gyűlésen szeretnénk a lakossággal megvitatni. A fa
lugyűlés időpontját napilapban fogjuk közzétenni.

Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági 
külterületi földrészletekre továbbra is köthetők ha
szonbérleti szerződések. A szerződéseket 1994. októ
ber 30-ig (két évre) tudjuk megkötni. További felvilá
gosítást a földrészletek nagyságáról, helyéről és a 
fizetendő összegről a kirendeltségen tudunk adni.

Dr. Piri József Sebők Péterné
önkormányzati képviselő mb. kir. vezető
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Földárverések Algyőn
Már az előző számban és a falugyűlésen ismer

tettem, hogy a Felszabadulás Tsz. területén legköze
lebb december elején kerülhet sor az árverésre. Ez 
azonban még nem vonatkozik az Irmai mellorált föl
dekre, mindaddig amíg a Földművelési Minisztérium 
szakértői a vizsgálatot el nem végzik.

A többi földterületen viszont 1992. december 
1-jén megkezdődhetnek az árverések. Az első terület 
a 47-es út és a Shell-kút felőli oldalon Tápé felé 
haladva (csak szegedi terület). Az árverés ideje: 1992. 
december 1. délelőtt 9 óra; helye: a Favillával szem
beni új fóliaház ebédlője.

A következő december 8-án 9 órakor lesz 
ugyanitt. Árverezésre kerül a 47-es út fóliaház 
felőli oldala egészen a Csongrádi sgt. mindkét ol
daláig (II. kér.).

A harmadik árverezési nap december 15-én 9 
órakor lesz a Vasutas Művelődési Házban (Szeged, 
Rákóczi u. 1.). Itt az újszegedi földterületekre lehet 
licitálni.

A területek helyrajzi számai és aranykorona 
értékére vonatkozó adatok megtekinthetők a Sze
gedi Polgármesteri Hivatalban, az Algyői Kirendelt
ségen, a Kisgazdapárt Székházában (Szeged, Teleki 
u. 3.).

A továbbiakban az árverések a szegedi terüle
tek a MÁV Műv. Otthonban; az algyői területek az 
Algyői Műv. Otthonban 9 órától kezdődnek. Az 
algyői területek árverezése 1993. január 5-én, 7- 
én és 12-én lesz. Ez a 47-es úttól Tápé felé eső 
részt öleli magába.

Január 5-én árverezésre bocsájtott földek ada
tai:

Január 7-én és 12-én árvezezésre bocsájtott 
földek adatai:

Helyrajzi
szám

Hektár Aranykoro
na érték

Műv. ág.

01852/1 17-4967 397,89 szántó
01852/1 28-1770 239,00 L
01853/1 38-1892 482,67 L
01855/1 33-2858 1044,47 szántó
01855/12 0-4769 12,45 szántó
01856/1 1-4194 9,94 L
01879/1 6-6113 46,28 L
01856/5 0-3875 2,71 L
01879/5 2-9827 24,76 L
01879/8 1-9221 15,95 L
01883/1 20-2290 167,90 L
01885/1 0-1508 1,25 L
01885/4 0-1955 1,62 L
01888/1 2-9821 24,75 L
01894/1 0-3433 2,85 L
01897 0-9536 7,91 L
01897 0-3072 4,27 N
01899/1 1-7119 14,21 L
01899/1 0-4025 5,59 N
01912 10-2242 99,17 E
01801/1 27-0622 463,28 szántó
01801/1 24-3923 202,46 L
01801/7 0-2138 3,72 szántó
0801/9 0-2138 2,70 szántó
0801/11 0-1084 1,89 szántó
01801/13 0-2383 4,15 szántó
01805/2 0-2507 4,36 szántó

A helyszíneken a rendező bizottság már 8 órától 
várja az érdeklődőket. Szükség esetén december 23- 
án 16 órától fogadóórát tartok az Algyői Kirendeltsé
gen. A szervező bizottság nevében türelmes és szeren
csés árverést kívánok minden károsultnak.

Kovács Károly
rend biz. elnöke

Falugyűlés

1992. december 18-dn, pénteken 18 
órakor a Művelődési Házban.

Helyrajzi
szám

Hektár Aranykoro
na érték

Műv. ág.

01761 9-7068 80,57 L
01765/14 0-3335 10,71 szántó
01765/14 0-5349 4,44 L
01740/L 0-5015 13,09 szántó
01757 0-1905 2,51 L
01767/22 18-8000 161,68 L
01767/22 2-1688 12,80 L
01797/1 2-0334 16,88 L
01797/4 0-0662 0,55 L
01839/1 1-2573 10,44 L
01845 0-3348 2,78 L
01837/7 0-1313 3,43 szántó
01847/1 2-3686 19,66 L
01850/1 50-7837 421,50 L
01850/6 0-653 0,54 L
01850/12 0-2995 2,49 L
01850/14 0-874 0,73 L
01850/17 0-3363 2,79 L
01847/1 0-3282 4,00 szántó

x DECEMBER
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Építjük a Faluházat
Nagy örömünkre igen sokan tekintették meg 

az épülő Faluházat. Igaz, hogy még sok mindent el 
kell képzelni milyen is lesz, de már felismerhetők 
a legfontosabb helyiségek.

Végigjártuk a látogatókkal a főbejárattól kezd
ve a ruhatárat, az előcsarnokot, a büfét, a földszin
ti klubhelyiséget, a nézőteret, a zárt és a szabadtéri 
színpadot, a színpadon szereplők öltözőit, az Iro
dákat, raktárakat, remélhetőleg a könyvtár és ol
vasóterem befogadására szolgáló helyiségeket. 
Láttuk hol kap helyet a kábel tv is.

A „mindenre elszánt” látogatók felkapaszkod
tak az ideiglenes létrán a kazánházba és a szellőző 
gépházba, betekintettek a Jövőben igen sok célra 
használható padlástérbe is, majd nem kis ügyes
séggel vissza is ereszkedtek a meredek létrán.

Ilyen bevezetések után had számoljunk be arról, 
hogy min is dolgoznak most az építők. Készül a belső 
és a külső vakolat. A  napokban fejezték be a tetőfedés 
munkáit. A  Búvár utcában gépkocsival közlekedők 
lassításra kényszerülnek — reméljük nem sokáig — 
a Faluház külső csatornájának építése miatt.

Fölhasználva az út felbontását itt helyeztük el 
azt a védőcsövet, melyen keresztül a tv-kábelt 
fogjuk átvezetni az út alatt. A napokban fejezték 
be a víz és tűzivíz, meg a belső csatorna alapveze-

Egy könyv
Nem irodalomkritikusként — ehhez nincs is 

felkészültségem — , hanem mint az Ősgyeviek Ba
ráti Köre egyik tagja szeretném közreadni gondo
lataimat a néhány hónapja megjelent Település
vázlatok  — Algyő cím ű kötetről. Gondosan elol
vastam a kiadványt, egyes részelt többször is, és 
mint ősgyevinek — még ha nem is élek most a 
faluban, vagy annál inkább — sok örömet szerzett 
minden sora, minden betűje. Különösen Kovács 
Antal V. éves tanítójelölt Szülőföldismereti házidol
gozat Algyő községről című írása (diplomamunká
ja) nyerte meg tetszésemet, amelynek 122 oldalnyi 
kézzel írt fénymásolata került a kötetbe.

Kovács Antal ny. ált. iskolai tanár — mert az ő 
munkájáról van szó — azon kevesek közé tartozik, 
akik a negyvenes évek elején Algyőről mint bejáró 
diákok a szegedi középiskolákba, majd később felső
fokú tanintézetekbe Jártak. Én magam is naponta 
vonatoztam a városba, hogy tudást és ismereteket 
szerezzek magamnak. A  szegényparaszti sorsból fa
kadó hátrányos helyzet és a háború okozta gondok 
azonban nagyon megnehezítették a bejáró diákok 
életét és csak tehetségük, kitartó szorgalmuk ered
ményeképpen tudtak talpon maradni.

tékeinek kiépítését. A  kőművesek meg, a nem 
látványos, de sok gondosságot kívánó aljzat beto
nozását végzik a vizes helyiségekben. Készül még 
a nézőtér pilléreinek igen aprólékos munkát 
igénylő burkolása mezőtúri téglával.

Szóljunk pár szót a burkolatokról, mely méltó 
lesz e szép épülethez. A  közlekedőkben olasz gyárt
mányú 30x30 cm-es burkolólapokat, fognak elhe
lyezni. A  nézőtér, klubszobák, irodák parkettázot- 
tak lesznek. A  színpadon hajópadló, az oda vezető 
lépcsőkre pedig keményfa burkolat készül. A sza
badtéri színpad aszfaltos lesz. Az épület körül 
megfelelő út fog épülni, két oldalt 15-15 parkoló
hellyel. A  környezet kertészetének terve is rendel
kezésre áll, de annak megvalósítására sajnos még 
pénzünk nincsen.

Az építés mai állása szerint az egész munka 
kb. 40%-a hátra van. De kár, hogy november vége 
van és biztosan lesz tél is, amikor az építésnek nem 
kedvez az időjárás.

A  tervezők folyamatos művezetése, a Faluház 
Alapítvány kuratóriumának és a képviselő úrnak 
áldozatkész munkája eredményeként reméljük 
olyan lesz a Faluház, amilyennek szeretnénk látni.

Rácz Ottó

margójára
Kovács Antal tősgyökeres algyői szülők gyerme

ke, aki a saját sorsán keresztül Ismerte meg a faluja- 
bell emberek életét és nem véletlenül választotta fiatal 
tanítój dőltként diplomamunkáj a témáj ául szülőfalu
ja múltjának és jelenének leírását. S hogy milyen 
eredménnyel oldotta meg feladatát, mutatja a szak- 
dolgozat minősítése, amelyben ez olvasható:

„Alaposan átgondolt, nagy szorgalommal 
összeállított munka. Algyő valóban a maga egysze
rű szépségével tárul az olvasó elé. Ez a szülőföld- 
ismereti dolgozat is elérte a célját, sőt ezen túlme
nően értékes monogrőLflát veszünk a kezünkbe... 
Minősítés:Jeles. ph. — aláírás.“

Amikor beleolvastam a kötetbe, bizonyos kéte
lyeim támadtak, hogy az olyan személyek, akik több 
évtizede elszármaztak a faluból és az ország közeleb
bi-távolabbi településein élnek, algyőinek mondhat- 
Ják-e magukat, a faluközösség tagjainak teklnthetők- 
e? Ugyanis többen azon a véleményen vannak, hogy 
egy valódi faluközösség tagjainak helyben kell lakni- 
ok, a közösen megélt sors, a Jellemző szokások és 
hagyományok ápolása, a helyi társadalmi életben 
valamilyen szinten való részvétel, vagy egyszerűen 
csak az odatartozás tudata kell, hogy összekösse
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őket. Véleményem szerint ezeknek a követelmények
nek kétségkívül Jelentős szerepük van az algyői falu- 
közösség — helyi társadalom — meghatározásában, 
de hol a helye annak a több száz elvándoroltalak, akik 
már sok éve messze élnek szülőfalujuktól, de „ősgye- 
vinek” vallják magukat?

E gondolatkör elemzésekor nekem a szomszé
dos országokban élő, vagy akár más kontinense
ken új hazát találó több millió magyar helyzete Jut 
eszembe. A közelmúltban lezajlott, a Magyarok 
Világszövetsége által rendezett kongresszuson a 
magyar nemzethez való tartozás kinyilatkoztatásá
nak olyan megható jelei kerültek felszínre, amelyre 
büszkék lehetnek az országhatárokon belül és azo
kon kívül élő magyarok egyaránt.

Szerény véleményem szerint ez a helyzet vo
natkoztatható a „gyevi nemzetre” is, hiszen sok Jele 
van annak, hogy az innét „elszakadtak” algyőinek 
vallják magukat.

Legjobban természetesen a hagyományok és a 
szokások ápolása folytán tartoznak az itt és távol élők 
a faluközösséghez. Ezen szokások közül is fontos 
szerepet tölt be a mindennapos beszéd, az ő-ző kiejtés 
használata. Jóllehet nemcsak az algyőiek ő-znek, de 
a fővárosi, vagy dunántúli barátaimmal való beszél
getéseink során mindjárt kiderítik, hogy „szöged-kör- 
nyéki” vagyok. Másrészt családi körben Is mindenna
pos az ő-ző beszéd. Egyébiránt a gyevlek nem nagyon 
szeretik az „idegen” kiejtésűeket, sokkal inkább ma
guk közé fogadják az ő-zőket.

Jellemzően él a távol lakók emlékeiben, szo
kásaiban a szülőföld szeretete és tisztelete. A gyer
mekkori emlékek, az írás—olvasás elsajátítása, az 
ifjúkori barátok s talán az első szerelem nyomai 
ma is kitörölhetetlenül élnek bennem s minden 
bizonnyal másokban Is. Ennek alátámasztására 
szabadjon idéznem Tóth Géza ősgyevi barátunk
nak az Algyői Hírmondó októberi számában olvas
ható nyilatkozatát, miszerint:

„.. .Életem során sók alkalom adódott arra, hogy 
külföldön gazdag lehetnék, dollármilliókkal a zsebem
ben de mit érnék vele, ha az ottlétem szenvedés lett 
volna, mert visszavágytam volna Algyőre...”

Ehhez talán nincs is mit hozzátenni, ilyen 
szépen vallani a szülőföldről mindenképpen köve
tendő magatartás!

Nagy öröm számomra, amikor hallok, olvasok 
az algyői hagyományőrző népiegyüttes sikeres sze
repléseiről, a nyugdíjas klub közösségi életéről, a 
sportszervezet munkájáról. Magam is futballoztam 
annak idején az algyői csapatbein és ma is fellapo
zom a Délmagyarország sportrovatát, hogy hírt 
kapjak az algyőiek szerepléséről, mégha a megyei 
III. osztályban Játszanak is.

Minden bizonnyal a vallással kapcsolatos szo

kások ápolása, 111. a mai egyházi tevékenység is 
Jelentős közösségformáló erő a falu életében. Nem 
véletlen, hogy az Ősgyevlek Baráti Köre évenkénti 
baráti találkozóit az Anna-napl búcsú Idején szer
vezi meg. Kocsács Antal szerint a templom védő
szentjére — Szent Annára történő emlékezés egy
ben a falu legnagyobb ünnepe is. És hogy ml 
történik az ősgyevlek egy-egy nagy összejövetelén, 
arról az Algyői Hírmondó szeptemberi számában 
színes beszámolót olvashatunk „Találkozások, 
amelyek ünneppé válhatnak” címmel Magyamé 
Berta Rozália tollából.

És ha már a helyi lap munkájáról esik szó, 
csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk az Al
győi Hírmondó eddigi tevékenységéről. Az írott 
sajtó szerepe közismert egy-egy település lakossá
ga, egy-egy szűkebb, vagy tágabb közösség tájé
koztatása, nevelése, összefogása szempontjából, 
így van ez a mi újságunk esetében is. Számomra
— mint „vidéken" élő embernek — annyi új infor
mációt, felemelő élményt Jelent a Hírmondó olva
sása, hogy nehezen tudom letenni, elolvasását 
abbahagyni. Egy-egy írását többször is átbogará
szom, még a közölt keresztrejtvényeket Is igyek
szem több-kevesebb sikerrel megfejteni. Ha lett 
volna a Kovács tanár úr diplomálásának Idején egy 
ilyen helyi lap, bizonyára fő helyet kapott volna 
diplomamunkájában ennek szerepe, Jelentőségé
nek bemutatása, méltatása. Mindezekre tekintet
tel az ŐBK-vezetősége azon fáradozik, hogy minél 
több tagja rendszeres olvasója legyen az Algyői 
Hírmondónak.

Ráérős időmben — végül is nyugdíjas vagyok
— leemelem a könyvespolcról ezt a könyvecskét, 
amelynek belső borítólapján kézzel írva ez áll: 
Tisztelettel ősgyevi barátaimnak — 1992. Július 
20. — Kovács Antal ny. tímár.

Fellapozom a szakdolgozat Néprajz, népművé
szet című fejezetét, amelyben ilyen gyönyörű dol
gokat olvashatok: „Gyermekeink közismert gyer
mekjátékokban találnak szórakozást. Ilyen gyer
mekjátékok a fogócska, kinn a bárány — benn a 
farkas, várasjátékok, adj katonát, sárkányozás, 
likkerezés, kislányoknak babázás ... stb. Tavasz- 
szal fűzfasípot készítenek.” — Én is csináltam 
valamikor!

Olvasás közben az Jut eszembe, vajon hány 
algyői családnak van már a birtokában ez a szép és 
érdekes, a magunkról és magunknak szóló köny
vecske? Egyébiránt úgy hallottam, hogy a Bányász 
utcai könyvtárban még lehet vásárolni (kölcsönözni) 
és minden ősgyevinek szíves figyelmébe ajánlom a 
Kovács tanár úr ezen remekművét.

Dombi Gyula 
ÖBK-titkár
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Receptpályázat
A  novemberi számban meghirdetett recept

pályázatunkra számos pályamű érkezett. Ezek kö
zül közreadunk néhányat a háziasszonyok gyakor
lati tanácsaival együtt.

Szerencsés nyertesünk: Szalmáné Simon 
Éva, aki szakácskönyvet nyert.

Fahéjas szelet:
A következőket fakanállal vagy robotgéppel 

összekeveijük:
2 db tojás; 12 evőkanál cukor; 12 evőkanál 

étolaj; 12 evőkanál paradicsomlé; 17 evőkanál 
liszt; 1 csomag sütőpor (előtte a liszttel összekever
ni); pici fahéj.

Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük. Mikor ki
sült vaníliás cukorral megszóljuk. Nagyon hamar 
kész. Olyannyira, hogy ha váratlan vendég érkezik 
és akkor kezdjük, mire megmelegszik a vendé
günk, már kínálhatjuk Is sütivel.

Csokoládéhab — másképpen:
(Mousse an chocolat: ez egy francia édesség és 

a kiejtése mussz o sokola).
Hozzávalók 4-5 személyre: 3 dkg vaj; 4 tojás; 

12,5 dkg keserű főzőcsokoládé; 5 dkg porcukor.
Egy forró vízzel félig megtöltött nagyobb

edényt a tűzhelyre állítunk és egy kisebb edényt 
(üstöt), amelyben a habot készítjük, beleállítjuk. A 
kisebb edénybe tesszük a vajat, a kis darabokra 
tördelt csokoládét és vízfürdőn fakanállal addig 
kevergetjük, amíg az egész fel nem olvad. Amikor 
a massza olvadni kezd, a cukrot lassan, aprán
ként, állandóan kevergetve hozzáadjuk, teljesen 
simára keveijük. A  vízfürdőről levesszük, kever
getve kissé lehűtjük, a tojások sárgáit egyenként 
hozzáadjuk és elkeverjük. A  tojásfehérjéket ke
mény habbá felverjük, 2-3 részletben óvatosan a 
csokoládés masszába forgatjuk, (nem keverjük!) és 
legalább 2 órára hűtőszekrénybe állítjuk.

Fortély: a tojást és a vajat a hab elkészítése 
előtt legalább egy órával vegyük ki a hűtőszekrény
ből. A tojásfehéijék kemény habját a csokoládés 
masszával keverni nem szabad, mert összeesik, 
óvatosan forgassuk a habot a masszába. A  hab 
akkor a legjobb, ha előző este készítjük el. A  hab 
minél tovább áll, annál Jobban elveszíti a tojásfe- 
héije ízét (amit sokan nem szeretnek). A  pihente
tett hab könnyű, de mégis jól összeáll, krémszerű 
lesz. Nagyon időigényes és babra munka, de meg
éri a fáradtságot, mert biztos a siker.

Érdekes?  —  Érdekes!
December: az idő itfjászilletése
December a tizedik hónap volt (decam=tíz) a 

régi római naptár szerint Decemberre esett az év 
legjelentősebb napja: az esztendő legrövidebb nap

ja, melyen a Nap meghal, hogy 24 óra múlva 
újjászülessen. A Gergely-féle naptár előtt ez a nap 
december 13-ára, Szent Lucia napjára esett, minél
fogva ennek a szentnek (magyarul Lucának), a 
napja mindenféle babonás szokások forrásává 
vált. Nálunk Magyarországon például ezen a napon 
nem engedtek be idegent a házba, hiszen Luca 
napján különösen mozgalmasak a szellemek és a 
boszorkányok s nem lehessen tudni, az idegen 
képmásában nem valamilyen gonosz lélek setten
kedik-e be a házba, s aztán elviszi magával a 
háziak szerencséjét.

December második felében ülte meg Itália népe 
a legnépszerűbb óitáliai istenségnek Saturnusnak 
az ünnepét. Saturnus neve a „sero" igéből ered, 
melynek jelentése „magot vetni". Saturnus a veté
sek istene volt. Az elvárosiasodott rómaiaknak ez 
az ünnep visszavágyódásukat fejezte ki a békés 
földművelő-kor, az emberi szabadság, egyenlőség 
iránt. Ezeken a napokon teljes törvénykezési szü
net volt, nehogy valakit el kelljen ítélni; a polgárok

ezeken a napokon minél kevesebbet érezzenek az 
államhatolom nyomasztó mivoltából. Ezt a több 
napig tartó ünnepet úgymond szelepnek használ
ták az uralkodók, amikor mindent szabad volt. 
Annyira, hogy a rabszolgák uraknak öltöztek és 
gazdáik szolgálták ki őket.

Amikor aztán Itáliában mind erősebb lett a 
görög kultúra hatása, Saturnus szerepét átvette 
Kronosz, ki görög földön ugyancsak a földművelés 
istene volt, mégpedig az aratásé. Kronosz a monda 
szerint saját gyermekeit felfalta, majd kiadta 
gyomrából A Jelkép szerint: Kronosz-Saturnusz 
maga az Idő, ki letaszítja trónjáról elődjét, az előző 
évet s aztán felfalja saját gyermekeit a hónapokat, 
hogy utóbb kiadja őket magából: az év újjászületik.

Amikor a keresztény Egyház uralomra került, 
akkor az ősi római—görög legendát adoptálták: a 
téli solstitiumkor megszülető Megváltó-Isten diadal
maskodik az Idő felett, Jézus úrrá lesz Kronosz-Sa- 
turnus felett. A Saturnáliák ünnepe pedig a bethle- 
hemi Megváltó ünnepévé magasztosul akt újra 
elhozza az emberegyenlőségnek, az emberszeretet
nek ősi evangéliumát.

összeállította: Balázs Ágnes
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ÍÁ községháza udvarában 

december 1 2 — 13 ., 

december i y — 20. 

szombaton és vasárnap 

délután 13 órától. 

Xönyv, illatszer, divatáru, játék, 

sportcikk.

(Eső esetén a vásárt nem tudjuk megtartani.)

ViDRfl videóiéira
Nyitva: hétköznap 17— 19 óráig;

szombaton 16— 18 óráig; 
vasárnap 9— 12 óráig. 

Algyő, Kastélykert u. 10/A

TOMBOLA
A NAPFÉNY ABC-ben mind"* 1500 Ft

feletti Vásárlás után tombola szelvényt 
adunk A december 31-én kihúzott nyerő- 
számokkal értékes ajándékcsomagokat 
nyerhet!

Minden kedves Vásárlónknak kellemes 
ünnepeket és Boldog új éVet kívánunk.

Napfény és a Napsugár 
dolgozói

Kárpótlási jegyet veszek. Borbély János Algyő, 
Bartók B. u. 39.

A PlUMAVERA és BIOTEM termékek 
megrendelhetők. Habfürdők, Vizkőoldók, 
krémek, fehérítők, borotvahabok.

Algyő, Bartók Béta u. 39. BORBÉLy 
Jánosné.

1200 db bontott cserép eladó. Téglás u. 71.

A gombás cikkeink után érdeklődőknek:
a  s o ro z a to t  n é k á n y  re c e p t fe l k ie g é 

sz ítve  a  jö v ő  évi s z á m a in k b a n  fo ly 

tatjuk.

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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TÁJÉKOZTATÓ
Ünnepi helyi közlekedési rend

1992. december 18., 19., 21., 22., 23., 1993. 
január 4. — munkanap szerint.

1992. december20., 25., 26., 27., 1993.Janu
ár 1., 2., 3. — munkaszüneti nap szerint.

1992. december 24., 28., 29., 30., 31. — sza
badnap szerint.

Módosított szabadnap! menetrend szerint
közlekedik 1992. december 28., 29., 30. és 31-én 
a következő járat: M32
— Szent György térről

30 percenként 520— 1650-ig,
60 percenként 1820—2120-lg, 
és 1730, 2250'
MÓL RT.-hez betér a fentiek közül:
520, 550, 620, 1320, 1420, 1520, 1730.

— Algyő, Radnai u.-tól
30 percenként 445— 1645-lg,
60 percenként 1845—2145-lg, 
és 1810.
MÓL RT.-hez betér a fentiek közül:
515, 545, 615, 1315, 1345, 1445, 1515, 1810.

Utolsó járatok közlekedése (M32)
December 24-én (karácsony este):
Szt. György tér— 1620,
Algyő -  1545.
December 31-én (szilveszter este):
Szt. György tér — 18 
A lg y ő -1 8 10

20

Távolsági járatok közlekedése

1992. december 18., 19., 1993. Január 4. — 
munkanap szerint.

1992. december20., 25., 26., 27., 1993. Janu
ár 1., 2., 3. — munkaszüneti nap szerint.

1992. december 21., 22., 23., 24., 28., 29. 30., 
31. — szabadnap szerint.

Üzletek ünnepi nyitva tartása
Élelmiszerboltok:

1992. december 19., 24., 31., 1993. Január 2.
— szombati nyitva tartás szerint 6— 13 óráig.

1992. december 27. — 7— 12 óráig.

Zöldért (Agóra):
1992. december 24. — 6— 13 óráig; 

december 25., 26., 27. — zárva.
1993. Január 1. — zárva;

Január 2. — leltár miatt zárva; 
január 3. — zárva.

Tüzép és Iparcikk bolt
1992. december 24.— 1993. január 

zárva
3-ig -

Piactéri tápbolt
1992. december 24. — zárva.
1992. december 31.— 1993. Január 11 -lg 

zárva.

Vásárhelyi utcai takarmánybolt:
Szabadságolás mellett is kiszolgálja vásárlóit, 

amíg a készlet tart.

Virágüzletek
1992. december 24. és 31. — szombati nyitva 

tartás szerint 8— 12 óráig.
Hétköznapokon 8— 16 óráig.
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Egészség hírei
,A  szoptatás 
a legjobb. ”

Ebben a roha
nó, szaladó világ
ban úgy gondoljuk 
ismét, beszélnünk 
kell az anyatejes 

táplálás fontosságáról. S bár ez örök érvényű kell, 
hogy legyen, talán nem minden anyuka számára 
az. Nekik elsősorban, de minden anyának szeret
nénk elmondani, hogy a szoptatás páratlan bioló
giai és érzelmi hatást gyakorol a csecsemő és az 
édesanya egészségére.

Védőanyagai révén nagy szerepe van a beteg
ségek megelőzésében. Az előtej — kolosztrum — 
különösen nagy Jelentőséggel bír az újszülött táplá
lásában és védettségének biztosításában. Ez az 
újszülött első „védőoltása”.

A szoros anya—gyermekkapcsolat közvetlenül 
a szülés után, valamint az újszülött gyakori mellre- 
tétele a tejelválasztás legjobb serkentője. Ezért sze

retnék nálunk is megvalósítani a gyakorlatban is 
az ún. rooming-in vagyis az anya és a gyermek 
együttes elhelyezését a szülőintézetekben. Bizo
nyára pszichésen is pozitívan hatna az anyákra és 
újszülöttjükre, más előnyei mellett.

Sok anyuka gondolja úgy, hogy teje nem ele
gendő annak ellenére, hogy nincs problémája a 
tejképződéssel. Semmi gond sem lehet, ha a cse
csemő Jól fejlődik:

— átlagosan heti 10— 12 dkg vagy legalább 
450 g-ot havonta:

— hat-nyolc nedves pelenkája vagy kettő-öt 
székletürítése van naponta, (idősebb csecsemőnél 
előfordulhat, hogy 3-4 naponta van);

— gyakran szopik: minden 3-4 órában;
— egészségesnek látszik: bőrszíne jó, rugal

massága Jó élénk, aktív és izomtónusa Jó.
Minden édesanya azt szeretné ha gyermeke 

megfelelően fejlődne, a legjobbat szeretné adni ne
k i Hát akkor ne csak mondja tegyen meg minden 
erőfeszítést érte. Megéri

— Védőnők —

Sporthírek
Idén nyár közepén, július 1-jén kezdte meg 

működését a barakk ebédlővel szemben a BODY 
BUILDING terem. Vezetője Kazán Attila, aki ver
senyszerűen művelte a sportágat. A  fölszerelést, a 
gépeket, a súlyokat a Szegedi Vasutas Egyesülettől 
vásárolta az Algyői Sportkör.

Jelenleg az edzésekre rendszeresen 35— 40-en 
fizetik elő a tagsági díjat, melynek havi összege 400 
Ft. Ezért az összegért mindenki tetszése szerinti 
időben Járhat erősíteni. A  „csapat” összetétele na
gyon vegyes: fiúk, lányok, anyukák és apukák. A 
tagdíjat a sporkör a terem felszerelésének bővíté
sére, a helyiség karbantartására, csinosítására 
használja. Az eddig befolyt összegből vasanyagot 
vásároltunk, melyből állványok, erősítő padok ké
szültek, valamint linóleumot (200 nm). Távlati ter
vek között szerepel modem gépek vásárlása, és a 
klubtagok versenyszerű képzése, edzése. A terem 
fűtése megoldódott, öltöző, fürdő biztosított. Az 
edzésekre mindenkit szeretettel vár a sportkör ve
zetése. A terem nyitva tartása: hétfőtől péntekig 
délután 3 órától esete 8 óráig.

Néhány szó az algyői labdarúgásról: A csa
pat az 1991/92-es évadot középszinten zárta. A

szürke középből való kikerülést tűztük ki célul, 
azaz a megye III. osztályból felkerülni másod osz
tályba. Mindez nem is tűnik hiú ábrándnak, ha 
figyelembe vesszük a fiúk 1992/93-as évad őszi 
idényében nyújtott teljesítményét. 3 pont előnnyel 
az első helyen végeztek.

Most a levezető edzések folynak heti három 
alkalommal. December 20-ától február első szom
batjáig a Játékosok pihenőt kapnak. Majd ezután 
a tavaszi szezon kezdetéig Intenzív, heti 4 edzéssel 
készül a csapat.

Örömmel vesszük tudomásul, hogy hazai és 
vidéki mérkőzéseinkre egyre több algyői szurkoló 
látogat ki. A  Jövő év márciusában kezdődő tavaszi 
szezon meccseire mindenkit szeretettel vár a lab
darúgó csapat és a vezetőség.

Tóth Mátyás
szakoszt. vez.

Gratulálunk ajiúknak és a 
tavaszi fordulóhoz további jó  
szereplést kívánunk!
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Egyházi hírek

Liturgikus naptár 
1992. december

3. — Xavéri Szent Fe-
___írenc (1506— 1552) Loyolal
j^v, | Szent Ignácnak, a Jezsuita 

^ Rend alapítójának első tár
sai közül való spanyol pap. 
1541-től Távol-Keleten hir
dette az evangéliumot. 

„Ezen a vidéken sokan csak azért nem lesznek keresz
tényekké, mert nincs, aki kereszténnyé tegye őket. 
Szeretném ezt szerte kiabálni!”

6. — Szent Miklós a mai Törökország területén 
a lycial Myra püspöke volt és a IV. század közepe táján 
hát meg. A Jóságáról ismert püspök tisztelete főkép
pen a X. századtól kezdve terjedt el az egész Egyház
ban.

13. — Szent Lúcia (Luca) Dlocletianus idejében 
szenvedett vértanúhalált, valószínűleg Syracusában.

25. — Karácsony. Jézus Krisztus betlehemi 
születésének ünnepe.

26. — Szent István első vértanú ünnepe. „István 
kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és Jeleket 
művelt a nép körében. ... Felkiáltott: Látom, hogy 
nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján. 
Míg kövezték, így imádkozott: Uram Jézus, vedd ma
gadhoz lelkemet.” (Apostolok Cselekedetei 6,7.)

27. — Szent János apostol és evangélista ünne
pe. Az egyetlen az apostolok közül, aki nem vértanú
ként halt meg. „Az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, 
az élet megjelent. Azért írjuk ezeket, hogy örüljetek.” 
(1 János levél.)

28. — Aprószentek ünnepe. Ők azok a kétéves
nél fiatalabb kisfiúk, akiket Nagy Heródes, a trónját 
nagyon féltő király, megöletett, attól való félelmében, 
hogy majd veszélyt jelentenek a trónjára.

31. — Szent Szilveszter pápa napja, akit 314- 
ben választottak Róma püspökévé. Nagy Konstantin 
alatt vezette az Egyházat. 335 december 31-én halt 
meg.

December

A várakozás időszaka. A várakozásé, az adventé, 
és ugyanakkor a niegvalósításé. így számunkra külö
nösen is aktivitással teli. De nem mindegy, mit és 
hogyan teszünk. Szolgáljon ez a néhány gondolat 
segítségül a várakozás és a megvalósulás teljesebb, 
boldogabb megéléséhez.

Még jónéhány hét van karácsonyig, de a város 
útjai, utcái már ragyognak a sok fénytől. Az utcákon 
üzletsorok, túlcsorduló gazdagság, kirakatok maga
mutogató sora. Babákat látunk, télapót, malacokat,

nyuszikat, kis szarvast, piros orrú törpéket. Mind
egyik kedvesen mozog. Nézd csak! Angyalkák is! De 
hogyan is? Ezek nem igaziak, ezeket mostanában 
találták ki dekorációnak. Egy kisgyerek lábujjhegyen 
ágaskodik szülei között, és teljesen el van bűvölve.

De a szívemben hitetlenség van. Szinte lázad
nom kell. Ez a gazdag világ meghamisította a kará
csonyt, mindent, ami vele kapcsolatos, és elüldözte 
Jézust! Ezeknek az embereknek van karácsonyi köl
tészetük, környezetük, barátságuk, mely ajándéko
zásra ösztönzi őket, vannak karácsonyi fényeik, csil
lagaik, énekeik. Úgy számítanak a karácsonyra, mint 
az év legnagyobb üzleti bevételét jelentő alkalomra, 
de Jézusra nem gondolnak. „Az övéi közé Jött, de azok 
nem fogadták be.... Nincs hely a számára a szálláson” 
... karácsonykor sem.

Ma éjszaka nem aludtam. Ez a gondolat ébren 
tartott. Ha újra születnék, sok mindent csinálnék. 
Egy olyan művet alapítanék, mely az emberek kará
csonyát szolgálná itt a földön. A világ legszebb képes
lapjait nyomtatnám ki, művészi betlehemes figurákat 
formáznék. Régi és új énekeket vennék fel lemezre, 
könyveket illusztrálnék kicsiknek és nagyoknak a 
szeretetnek erről a titkáról. Színdarabokat vagy fil
meket rendeznék. Nem is tudom, mi mindent csinál
nék.

Ma megköszönöm az Egyháznak, hogy megmen
tette a festményeket. Amikor 25 évvel ezelőtt egy 
olyan országban jártam, ahol az ateizmus uralkodott, 
láttam, hogy egy pap angyalszobrokat faragott, hogy 
az embereket emlékeztesse az égre. Ma már Jobban 
megértem őt. A gyakorlati ateizmus most mindenütt 
elárasztja a földet, és rabságba akarja hajtani. Az 
ilyen karácsony, az Újszülött száműzése mély fájdal
mat okoz nekem.

Legalább otthonainkban kiáltsuk, hogy meszü- 
letett, s ünnepeljük úgy, mint még soha." (V.ö. Ch. L.)

Jézus nincs távol senkitől sem. Ő mindegyikünk 
számára szeretne megszületni ezen a karácsonyon. 
Isten nem félelmet keltő nagyságában jött közénk, 
hanem kicsi gyermekként, hogy bizalommal közeled
jünk hozzá. Ő nem királyi palotában, pompában 
született, hanem a legegyszerűbb körülmények közé 
jött el. Azért is, hogyha úgy érezzük, hogy a mi 
szívünk és lelkünk nem méltó hely az Ő fönsége 
számára, ezért ne féljünk Őt kérni, hogy szülessen 
meg bennünk is. Hiszen nem a mi fényességünk fogja 
Őt megvilágítani, hanem Ő teszi ragyogóvá Jelenlété
vel környezetét. Miért ne lehetne ~
éppen a mi szívünk, életünk az Ő 
mostani megszületésének helye?!'

íBoldog y&rácsonyt!

Balogh József
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5-let 5-let

Kincstartó bohóc
Kicsi és nagy gyerek egyaránt hasznát veheti 

ennek a falizsebnek. Ahová bútor nem fér, ott még 
elhelyezhető egy zsebes tartó, és ennek a méretét 
igény szerint választhatjuk meg. Lehetőleg két kü
lönböző, de egymással harmonizáló színű vászon
darab, szegőszalag, maradék anyagok a fejhez és 
egy kis fonal a hajhoz.

Munkamenet: A  minta egy 50x100 cm-es fali
zseb, a kész zsebek 20x20 cm-esek. Az egyik vá
szonból ráhagyás nélkül egy alapformát vágunk ki, 
a másikból a rajz szerint kiszabjuk a zsebeket. 
Könnyebb lesz a munkánk és tartósabbak lesznek 
a zsebek, ha a felső szélüket danúbia szalaggal 
paszpolozzuk. A  kiszabott zsebeket az alapvászon 
megfelelő helyére tűzzük és rávarrj uk. Ha ezzel 
elkészültünk, akkor az egész falizsebet körbepasz- 
polozzuk. Az archoz egy 20 cm átmérőjű kört 
vágunk tetszőleges színből, majd sűrű cikk-cakk 
öltéssel az alapra varrjuk. A mintán egy bohóc 
látható, de ki-ki igénye és fantáziája szerint készít
het cicát, nyuszit, babát. Végül rávarrjuk a füleket, 
amivel a zsebes tartót a falra akaszthatjuk.

-let 5-let 5-let

Szaloncukorbaba

Egyetlen szem szaloncukorból is kedves aján
dék készíthető egy kis munkával

Mint ahogy az ábra mutatja, be kell vágni a 
szaloncukor papírját mindkét végénél és szét kell 
hajtant A cukorra vékony fonalat kötünk és egy 
fagolyót húzunk rá. Ha nincs fagolyó, egy 20filléres 
nagyságú papírkorong is megteszi Két korongot 
összeragasztunk, közrefogva a fonalat. Ha karton- 
lappal dolgozunk, célszerű egy kis kalapot is kivág
ni egyúttal

Tortapapírból, texttíhulladékból, színes karton
ból is készíthetjük a kalapot, fonaldarabokból pe
dig hajat is kaphat a baba. Ajándéknak is és 
fenyődísznek is szép egyaránt.

Összeállította: Balázs Ágnes, Fodor Tiborné
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Közérdekű információ

Iskolai hírek
Téli szünet: 1992. december 18-tól 1993. 

Január 4-ig. December 18. (péntek) utolsó tanítási 
nap. Január 4. (hétfő) első tanítási nap.

Karácsonyi ünnepség: 1992. december 18- 
án, pénteken 16 órától a Nautilus klubban. Bemu
tatkozik az alsó tagozat néptánc—népművészeti 
osztálya. Felső tagozatosok a „Krisztus élete” c. 
darabot adják elő.

Óvodai hírek
Karácsonyi ünnepség: 1992. december 17- 

én délelőtt minden csoportban. ;
Előzetes igényfelmérés alapján előrelátható

lag 1992. december 28—31-ig óvodai szünna
pot tartunk. Ezen időszak alatt hivatalos ügyek 
intézése 8— 12 óráig a gazdasági irodában.

Tájékoztatásul közöljük náhány áruféleség beszerzési árát

Üzlet 150 gr-os 
méz

BB
pezsgő

2 l-es 
narancs Fanta

25 dkg-os 
gesztenyés 

massza

1 kgos 
zselés 

szaloncukor

Mini ABC 31,40 125,— 110,— 48,— 413,—

Napfény — 145,— 120,— 48,— 420,—

Bárók B. u-i 
ABC 2 9 ,- 112,— 105,— 52—55,— 430,—

Vásárhelyi u-i 
ABC 30,— 145,— 112,— 65,— 435,—

Zöldért — 160,— 115,— 50,— 400,—

fi Téglás a. 77. sz. alatt megnyílt 
a MINI flBC, melyben olcsó árakkal, 
nagy áruválasztékkal várják a kedves 
vásárlókat.

Ünnepekre hús- és kalácsrendelés 
előjegyezhető.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 530— 19 óráig
szombaton 530— 14 óráig
vasárnap 700— 11 óráig
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December — Kará
csony hava.

December 4. — Bor
bála napja.

Szent Borbála emlék
ünnepe. A  néphit szerint 
védőszentje volt a várak
nak, tüzéreknek, bányá
szoknak. Szent Katalinnal 
együtt a haj adón lányok vé- 
dőszentjének Is tekintet
ték. Borbála napon vízbe 
tett és karácsonyra kivirág
zott cseresznyeág a házas
ságot, házasságkötést Jelentette.

December 6. — Mikulás napja.
Szent Miklós püspök emléknapja. A  halászok 

és révészek védőszentjeként is tisztelik. Régen ez a 
nap ünnepnek számított. A  Miklós-Járás hagyomá
nya német területről származik.

December 13. — Luca napja.
Szent Luca a szembetegek védőszentje. A ma

gyar néphit Lucája részben jó termékenységet ad, 
részben büntető. Megbünteti a napján sütő, mosó, 
szövő tehát a dologtiltást megszegő nőket. Ekkor 
kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 
napon át készült, 13 féle fából. A  néphit szerint, 
aki a karácsonyi éjféli misén felállt a .Luca székére” 
megláthatta a boszorkányokat. Az emberek ettől a 
naptól számították a nappalok rövidülését, az éj
szakák hosszabbítását. Egyes vidékeken szokás 
volt ezen a napon a búzaültetés, amelyet az embe
rek a karácsonyi asztalukra tettek vagy egymás
nak is elküldték. Karácsony után ezt etették meg 
az állatokkal, hogy megóvják azokat a rontástól.

December 22. — A téli napforduló napja.
Ezen a napon a legrövidebb a nappal és leg

hosszabb az éjszaka.
December 24—25. — Karácsony napja.
A kereszténység legszebb, legbensőségesebb 

ünnepe, ekkor ünnepük Jézus születését. Egyes

Helyesbítés
Az előző számunkban hibásan Jelent meg az 

Iskola újságjának a neve. Helyesen: KUKKANTÓ. 
A  hibáért minden érdekelt elnézését kérjük.

Szerkesztőség

vidékeken a Karácsony el
őtti estéken házról-házra 
Jártak a betlehemesek, 
amely általában tréfás, né
pies hangvételű dramati- 
kus Játékokat adtak elő. A 
Karácsonyra kinyílt cse
resznyeág, kihajtott búza, 
a fenyőfa zöldje együttesen 
az életet Is Jelképezik.

A  karácsonyi ajándé
kok régebben a gyü 
mölcsök, sütemények vol
tak. A  karácsonyfa díszíté

sére Is elsősorban gyümölcsöket (alma, dió), sü
teményeket (mézes) használtak. Sokáig maga a 
karácsonyfa is ajándéknak számított. Nagy je 
lentősége volt a megterített karácsonyi asztal
nak. Az abroszra hullott morzsákat az ünnepek 
alatt összegyűjtötték, majd az állatok elé szórták 
Jobb termés, egészségesebb állatállomány remé
nyében.

December 26. — István napja.
Szent István a keresztény egyház első vérta

núja. Különösen a szegényekért tett sokat.
December 27. — János napja.
A  római katolikus egyház szerint a bor áldá

sának napja. Ettől a naptól itták az új bort. A 
megszentelt borból a hordókba is öntöttek, hogy 
még jobb legyen a bortermés a következő évben. 
Használták a szentelt bort fül- és fogfájás ellen is.

December 28. — Aprószentek napja.
„A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kis

dedek szenvedéseit Jelképezi: aprószentek minden 
fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisz
tus keresésekor megöletett.”

December 31. — Szilveszter napja.
Az óév utolsó napja. A  néphit szerint, ha Szil

veszter reggelén süt a nap, akkor kevés bor kerül 
a hordókba. Szilveszter éjszakáján több helyen 
szokás volt az ólomöntés és más Jósló eljárás.

A  Könyvtár ünnepi nyitva tartása

december 24— 27-lg zárva;
Január 1—3-ig zárva; 
december 19-én, szombaton 

930— 12 óráig 
és 13— 18 óráig nyitva. 

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Könyvtárosok
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A  Nap állása 
a Nyilas jegyében
(nov. 23-tól dec. 21-ig)

A Nyilas-típusnak van a legna- 
gyobb önbizalma és a Nyilas a legma- 

gabiztosabb ember. Mindig reménykedve néz a jövő 
elé. Egész szellemi magatartása spekulatív, keresi a 
Jó alkalmakat”. Túl nagy az optimizmusa, minden 
idegen tanítást elutasít magától Elzárkózik minden 
más tudástól sőt magától a tudománytól is, azért 
gyakran utópiák után fiit. Annak dacára, hogy életta
pasztalatait legjobban a saját személyén keresztül 
szereti megszerezni, állhatatlan és nyughatatlan ter
mészete miatt ezeket nem használja fe l Rendszerint 
több hivatást tölt be (gyakran változtat foglalkozást), 
viszont egyszerre csak egy gondolattal foglalkozik és 
ezért el is éri célját.

Szeret nagy terveket kovácsolni saját eszméiből 
ezeknek kivitelezéséhez és részletezéséhez mindig 
társra van szüksége. Akik tisztában vannak önma
gukkal természetükkel és a Nyilas-típus által képvi
selt elvet — „Élni és élni hagyni” — helyesen viszik 
keresztül azok rendkívül nagy sikereket érhetnek el 
Másoknál azonban a túlzott aktivitás az életerő elpa- 
zarlásához vezet. Ez a típus hajlamos a túlerőltetésre 
és a minden irányban való túlzásra. Tévesen hiszi, 
hogy ő mindent kibír.

Szabadságvágy, messzeségek utáni nosztalgia, 
lelkesedőképesség (amely gyakran csak szalmaláng), 
impulzíu vállalkozási szellem és hirtelen elhatározá
sok befolyásolják Jellemét.

Ezek az emberek gyakran előkelő passziókat, 
többnyire sportokat űznek. Nagy állatbarátok, különö
sen a lovak és kutyák érdeklik őket, a modern ember 
ezt autókkal és repülőgépekkel pótolja. Szeretnek 
utazni Szabadságvágyuk ellenére mindig elismerik a 
törvényest és alkalmazkodnak a rendhez, harmóniá
hoz, a vallás vagy törvény parancsaihoz. Többnyire 
békeszeretők és szándékosan nem bántanak meg má
sokat.

A legjobb jellem ott fejlődik ki, ahol meghagyják 
teljes szabadságukat. Sajnos, nincs semmihez türel
mük, szeretetreméltó lényük ellenére indulatosságra 
hajlamosak. Még a magasabb tudás utáni vágy is 
elfajul náluk, mert nincs kitartásuk alaposan tanul
mányozni valamit és csak kivonatokból vagy más 
egyéb, meg nem erőltető kis művekből szerzik meg 
tudásukat, és ezzel hosszú vitákban és érvelésekben 
élnek vissza: tudniillik nagyon szeretik önmagukat 
hallgatni és nagy gesztusokkal hatásosan viselkedni 

Tüdejük többször gyengén fejlett és jele annak, 
hogy természetük megkívánja a friss levegőn való 
foglalkozást. Legveszélyesebb azonban túlzott aktivi
tásuk, mert ezt gyakran általános gyengülés követi 

A Nyilas jegyében született férfihoz és nőhöz a 
legjobb partner a Kos és az Oroszlán jegyében szüle
tett nő, illetve férfi

A Nyilas szerencsenapja a csütörtök, szerencse- 
köve a gránát, szerencseszíne a kék.

KERESZTREJTVÉNY
Példabeszédek könyvéből
Vízszintes; 1. Idézet a Példabeszédek könyvéből

(zárt betűk: E, B, K, A). 18. Édesvízi hal. 19. Japán öslakól. 
20. Csavargóit. 21. Év (kor) angolul. 22. Tolvajnyelv. 24. 
Tisztességtelen úton szerez. 26. Női becenév. 27. Ókör lesz 
belőle. 29. Juttatá. 31. Az olajsav sója. 32. Izrael részel 33. 
Ürügy. 36. Helytelenít. 38. Igekötő. 39. A fordítottjával 
férfinév. 40. Kártyajáték. 43. Zenekari egynemű betűi. 45. 
Érkezz! 46. Minden rendben (angolul). 47. Francia festő 
(Jean-Baptlste). 49. Kiejtett betű. 50. Sllbak. 51. Lengyel 
folyó. 52. Siló egyneműt. 53. Szamurájok öngyilkossága. 57. 
Az ..., hazám (József A.). 58. A beküldendő harmadik 
része. 61. Édes spanyol bor. 63. Léte. 65. Hiszékeny. 66. 
Ellenőrzés röv. 68. Halat a partrajuttat. 69. Szerencsét hozó 
tárgy. 71. Részben eltenne! 72. Megtéveszté. 74. Enikő 
becézve. 75. Hajórész.

Függőleges: 1. Rámenős, makacs. 2. Tréfás ötlet, 
bemondás. 3. Hegesztésre használt gáz. 4. Kettősbetű. 5. A 
beküldendő második része (zárt betűk: E, H, É, L). 6. 
Mezőgazdasággal való kapcsolatot jelöl. 7. A vízsz. 2-vel 
azonos. 8. Ezen a napon. 9. Krltlzálá. 10. Spanyol exklrály- 
né. 11. Nehéz munka. 12. Feldöfnek. 13. Négylábú állat. 14. 
A 9-es számú mezt viseli a fociban. 15. Hangtalan szín. 16. 
Hltlerlsta. 17. Pénzt elkótyavetyél. 23. Görög légitársaság. 
25. Bikaviadalon a nézőközönség teszi. 28. Afrikai nép. 30. 
Üdítőital. 34. Sziget jelzője lehet. 35. Por és víz keveréke. 
37. Szintén. 41. Lágy hangsor. 42. Elpusztítana. 44. Orosz 
félsziget. 45. Vércsatoma. 48. Valamit felfogna. 50. Környe
zet, fordítva. 53. Barát, cimbora. 54. Bosszús szócska. 55. 
NÉmet angolna. 56. Halom. 57. Női név. 58. Baranya 
megyei község. 59. Dátumrag. 60. Sír. 62. Autókjavításával 
foglalkozó vállalat volt. 63. Dísze. 64. Álhal. 67. Lengyel 
scl-fl író. 70. Antonov gépek Jele. 73. Igekötő.

Összeállította: Gonda József 
Az előző szám megfejtése: .Valami Itt korcsosul, kér

dezném, hogy száz év múlva ki tud itt magyarul?”
A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Daru 

Zoltínné, Algyő, Bartók B. u. 36.
Beküldési határidő: december 20.
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