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Húsvét hétfő reggelén 
Korán ébred a legény.
Mért ébred fe l oly korán? 
Locsolásra vár a lány.
Kanna végén locsoló,
Lusta lánynak az való.
Haddfhssülfönfel tőle,
Szorgos lány lesz belőle.
Szalad a lány, uccu hát.
Kapd el már a derekát!
Úgyis arra vár szegény,
Hogy megfogja a legény.
Húsvét után pünkösd lesz, 
Lányból szép menyasszony lesz. 
Eljegyzésből esküvő,
Mert hát mégis ez a fő!
Szabad-e locsolkodnt?
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Mire futja ÓZ időn? —  Tájékoztató a kohósalakos útépítésekről

Már a korábbi számokban megírtuk, hogy az idei 
évtől kezdődően minden utcában, ahol közpénzből 
kohósalakos vagy aszfaltos út épül, az érintett ingat
lantulajdonosnak hozzájárulást kell fizetnie. A hoz
zájárulás mértéke telkenként vagy többlakásos há
zak esetében lakásonként 5000,— Ft, ha a földutat 
felváltja a lakók egyöntetű elhatározása után megépí
tett kohósalakos út, és megint ötezer, ha a kohósala
kos utat leaszfaltoztatj uk.

Az utolsó út a településünkön, mely hozzájá
rulás nélkül megépülhet, az a tavalyi évről áthú
zódó építkezésként szereplő Lőrinc utca lesz. A régi 
hozzájárulás nélkül megépített utak kora azért járt 
le, mert a városban már sehol, de a környező 
településeken sem építenek már hozzájárulás nél
kül utakat. Az egyre romló gazdasági helyzet meg
követeli, hogy az ingatlantulajdonosok járuljanak 
hozzá az útépítéshez, hisz elsősorban az ő közle
kedésük javul és elsősorban az ő ingatlanaik érté
ke fog a beruházások által növekedni.

A korábbi években túlságosan nem szorgal
mazta a településrészi önkormányzat ezeket az 
útépítéseket; városi sugallatra nem javasoltuk az 
útépítéseket, mert azt hittük, ezzel a csatornázási 
munkákat előrébb tudjuk hozatni (időt és pénzt 
tudtunk volna megtakarítani), de most, miután 
pénzünk nincs, időnk pedig bőven, több utca jogos 
óhajának engedve, a részönkormányzat képviselői 
is úgy látják; legalább a kohósalakos utat minden 
utcában meg kell csinálni.

Azért, hogy mielőbb megterveztethessük és 
pályáztathassuk az útépítéseket, kéijük az utcák 
lakóit, szerveződjenek! A  régi utcabizalmiak vagy 
akik korábban szervezték a gázvezeték-építéseket, 
járják végig a földes utcákat mielőbb, hogy tudjuk, 
igényli-e a lakosság az útépítéseket, és az április 
| Q. 17 órakor tartandó FÓRUMON jelezzék, 

melyet a kirendeltség nagytermében tartunk.
A márciusi részönkormányzati ülésen a helyi 

képviselő-testület Javaslatára elsősorban az alábbi 
utcákra gondoltunk, sorrendiség nélkül és kötött
ség nélkül, hisz az az utca lesz az első, amelyben 
mindenki kifizeti az 5000,— Ft-ot; Szamóca u., 
Aranyhíd u., Berek u., Fazekas u., Szőlő u., Sövény 
u. ÚJ aszfaltot kapna; Búvár u.. Egészségház u., 
Hóvirág u., Piac tér. Ha lesznek önszerveződő ut
cák, ajkkor kb. 3 millió Ft-ot tudunk a lakóterületi 
alapból e célra fordítani.

Áprilisban elkezdődik az új szennyvíztisztító 
telep építése, kb. 1 év alatt fejeződik be. Az átadás 
után lehet szakaszokra bontva vagy egészben a 
csatornahálózatot építtetni, mely szintén lakossá
gi támogatással épülhet meg.

Még egy 
kérése lenne 
az önkor
mányzatnak 
a lakosság
hoz azért, 
hogy szebb 
és tisztább 
legyen vá
rosrészünk, 
felkérünk mindenkit, hogy a saj át háza előtt szedj e 
össze a szemetet, takarítsa fel az árokpartot és a 
füves részeket. Parkosítson és a lehetőségekhez 
képest tisztítsa ki a csapadékvíz-levezető árkokat, 
ültessenek fákat és virágokat.

Borbély János
részönkormányzati

képviselő

fi Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság értesítette részönkormányza
tunkat, hogy az l-es barakk hajójának 
emberek fogadására való alkalmassá 
tétele Igen sokba kerülne, így azt nem 
veszik Igénybe.
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fi településrészi 
önkormányzat hírei

1993. március 17-én délután 5 órakor a rész
önkormányzat megbeszélésén a következő napi
rendeket tárgyalta:

1. 1993. évi gazdasági feladatok megbeszélése.
2. 1993. évi munkaterv kialakítása.
3. Javaslatok, hozzászólások.

— A napirendi pontok megtárgyalása előtt dr. Piri 
József számolt be a két ülés időpontja között 
történtekről: A Nautilus disco körüli zajos ese
mények továbbra is felháborítják az embereket. 
Egyre többen érzik a disco „áldásos” tevékeny
ségének nyomait egy-egy hétvége után. 
Amennyiben nem sikerül az Ilyen jellegű rend
bontásokat megfékezni és rábírni az üzemelte
tőt, hogy sürgősen oldja meg ezt a helyzetet, 
akkor sor kerülhet a megszüntetésére is. Né
meth Józsefet a következő részönkormányzati 
ülésre váija a testület.

— Haladt a polgárőrség megszervezésének ügye Is. 
A polgárőrség megyei szervezetének elnöke. Me
gyeri Béla és titkára, Kristóf Pál tájékoztatást 
adnak és segítséget nyújtanak a szervezéshez. 
Ennek időpontja, melyre minden érdeklődő 
részvételére számítunk: 1993. április h Q , 
pénteken 17 órakor lesz az algyői kirendeltség 
nagytermében.

1. Az első napirendi pont az ez évi költségvetés 
tárgyalása. Megoldandó feladat van bőven, pénz 
annál kevesebb, a szűkös lehetőségekhez mérten 
ebben az évben néhány utca sártalanítására kerül
het sor. Erről bővebben Borbély János számolt be. 
Napirendre kell tűzni a Bartók B. utca szennyví
zelvezetését, ugyanis elkészült a kiviteli terve.

Elkészülnek az autóbusz-járdaszigetek, elsők 
között a Kastélykert utca végén és a Makk 7-es 
előtt. A későbbiekben pedig a Bartók B. utcában.

Már tavaly szóba került a hajóállomás telepí
tése és ezáltal Algyő bekapcsolása a tiszai hajózás
ba. Időközben olyan igények merültek fel az álta
lános iskola és a vizet kedvelők részéről, hogy egy 
vízitelep létrehozása Is indokolt lenne. A korábbi 
elképzelések szerint a régi hajókikötő látszott al
kalmasnak, de rendezetlen tulajdonviszonyai mi
att a terv a Komp utcai rév-átkelőre esett. A testület 
a terület rendbehozását, út kijavítását fogadta el.

Esedékessé vált az országzászló környékének 
megszépítése, hirdetőtáblák kihelyezése, hangosí- 
tóberendezés felszerelése. Ezen a nyáron is gon
doskodni kell a rendszeres szúnyogirtásról.

2. Munkaterv megtárgyalása.
Testületi ülések rendje: minden hónap har

madik szerdája. Az áprilisi megbeszélés napirend
je:

1. A szociális segélyek, szociális étkeztetés
rendje, feltételei.
2. Köztisztaság.
3. Bejelentések.
3. A harmadik napirendi pont bejelentései 

között szerepelt a Prágai utca, Kosárfonó utca, 
Prágai utca, Kócsag utca sarkán lévő világítás 
felszerelése.

Algyő köztisztasága

Településünk, Illetve annak külterülete egyre 
szemetesebb, és mind több az illegális háztartási 
és egyéb hulladéklerakók, akik nem a kuktorhoz 
szállítják háztartási szemetüket. Tájékoztatni sze
retném a lakosságot a köztisztaság fenntartásáról 
szóló többszörösen módosított 2/1989. (VI. 5.) 
SZMVT számú rendelet 11. §-áról, mely előírja:

„A háztartási és egyéb települési szilárd hulla
dékot kizárólag a Városgazdálkodási Vállalat által 
üzemeltetett központi, illetőleg a hatóság által ide
iglenesen szemét- és törmelék-lerakóhelyen lehet 
elhelyezni, illetve ártalmatlanítani.”

Algyő területén ideiglenes szemétlerakóhely a 
Korsó utca mögötti kuktomál van kijelölve. Hatá
lyosjogszabály rendelkezése szerint szabálysértést 
követ el, aki nem a kijelölt szemétlerakóhelyre 
szállítja háztartási és egyéb hulladékát, így az 
SZTVR 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján 10000 
Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.

A hivatkozott rendelet előír) a továbbá, hogy az 
ingatlantulajdonosok, -használók kötelesek:

— az Ingatlan előtti járdaszakasz, (járda hiá
nyában egy méter széles sáv);

— a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak 
műtárgyai (átereszek) tisztításáról;

— a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá
lyozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról 
gondoskodni.

A kialakult állapot megszüntetése érdekében 
a jövőben Igen nagy hangsúlyt fogunk fektetni a 
leírtak ellenőrzésére és a jogszabályban biztosított 
intézkedések megtételére.

Sebők Pétemé
mb. kir. vezető

Áp r il is
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Mi lesz a kábeltévével?

Karácsony előtt néhány polgártársunkat 
olyan öröm ért, hogy bekapcsolódhattak a kábel
televíziózás örömeibe. A Bartók Béla utcában pár 
évvel ezelőtt a már megkezdett rendszert az Algyő 
fejlődéséért alapítvány továbbfejlesztette, így jut
hatott el az ügyesen és gyorsan megszervezett 
Búvár, Fazekas és Egészségház utcába.

— Hogyan tovább? — Kérdezem Csűri Sán
dort, a kuratórium elnökét.

— A részönkormányzat 1992-ben a területi 
alapból másfél millió forintot szánt arra a célra, 
hogy elindítsuk a munkát, ebből az összegből meg
vásároltuk a gerincvezeték egy részét és elkezdhet
tük első ütemben ennek a három utcának a bekö
tését. ’93-ban a második ütemben feltesszük a 
Téglás utca fővezetékét és elkezdhetjük a rá merő
leges utcák szervezését és szerelését. Ezt még az 
első félévben elkezdtük.

— Tudja-e tartani a társaság az eddig nagyon 
kedvező árait?

— Valószínű nem, illetve az utca önszerveződő 
hozzállásán is fog  múlni, hogy lakásonként 
mennyibe kerül a belépés.

— Milyenek a fizetési feltételek?
— Azt tudjuk felajánlani, hogy a munkák meg

kezdése előtt, tehát a Jelentkezéskor egy bizonyos 
összeg befizetése után a fennmaradó részre 60 
napos fizetési határidőt adunk.

— Van-e lehetőség az utólagos rákötésre? 
Gondolok Itt azokra, akik a jelentkezés pillanatát 
valamilyen oknál fogva elmulasztották.

— Igen, a rendszer úgy épült ki, hogy bármikor 
lehet rácsatlakozni, illetve aki a fizetési kötelezett
ségének nem tesz eleget, egyszerűen leköthető lesz.

— Mi az eddigi tapasztalatod a vétel minősé
géről?

— Komolyabb panasz hozzám a mai napig 
nem érkezett, ez év februárfában Jeleztek kisebb 
hibát, de azt rögtön sikerült elhárítani A későbbi
ekben azonban az üzemviteli szerződés kötése el
kerülhetetlen lesz.

— Jár e ez majd valamilyen többletköltséggel?
— Az első naptól kezdve lakásonként 115,- Ft 

üzemviteli költséget kell havontafizetnL Tehát ezzel 
az összeggel a bekötés napjától számolni keU, hogy 
meddig sikerül ezt tartani nem tudom, de Jelentős 
emelkedésre nem kell számolni

Néhány tulajdonost kértünk meg, hogy mond
ja el tapasztalatait, véleményét a kábeltévéről.

Molnárné Vlda Zsuzsa

fl televízió, mint családtag

Az utóbbi években egyre több ház tetején Jele
nik meg az a bizonyos „lavór”, mely lehetőséget ad 
arra, hogy a család egy pillanatra se szakadjon el 
a televíziótól. Sokan önerőből, egyedül vállalták a 
költségeket, de volt és van olyan család, mely 
inkább a közös műhold-vevő felszerelése mellett 
dönt. Ennek megvan az a jó oldala is, hogy a 
későbbiekben megvalósításra váró helyi stúdió 
adásába is bekapcsolódhat.

Az egyik társasház lakójától megkérdeztem, 
mennyire felel meg az elvárásaiknak ez a megol
dás.

„— Jó, mert az ember nincs 2 műsorhoz kötve, 
lehet éjjel-nappal választani a hangulatának meg
felelően. Nekünk még 7000,— Ft körüli összeget 
kellett befizetni 2 részletben és elég gyorsan, az 
összeírás után 1—1,5 hónappal már nézhettük a 9 
csatornát."

Az Egészségház utcában is elkészült az egyik 
oldalon a vezetékek beszerelése. Elég vegyes a 
lakók véleménye.

„— Ha valakinek saját vevője van az sok 
csatornát nézhet rajta, de kizájja magát a helyi 
stúdió ez évben induló adásából Igaz, hogy az 
28 000,— Ft-ért nézi; mi 9 csatornát kaptunk 
12 000,— Ft-ért karbantartási díjat kell fizetni ami 
3 hónapra 300 Ft feletti összegetJelent.”

A Fazekas utcában az egyik lakó nagyon örül 
az új műsoroknak, mert amikor az éjszakai mű
szakból hazaér, pihenésképpen nézni szokta vala
melyik külföldi csatornát. Természetesen a végte
lenségig lehetne sorolni a véleményeket, de ha 
összegezni szeretnénk, a végeredmény azt mutat
ná, hogy elég nagy a nézettsége a műhold-vevő 
által „becsalogatott” adóknak. Minden korosztály 
megtalálja a maga csatornáját, ki a zene, ki a sport 
vagy egyéb műsorok miatt.

Balázs Ágnes

A n n i t  v o
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A falra hányt borsó!

Jut eszembe gyermekkorom igen sűrűn emle
getett szállóigéje, amivel szüléink illettek bennün
ket, miután úgy ítélték meg, hogy a felénk intézett 
beszédeik „süket fülekre” találtak. Mielőtt kezembe 
vettem a tollat és végleg elhatároztam, hogy — nem 
csupán önérdekből — használni is fogom, hosszan 
elgondolkodtam. Vajon van-e, lesz-e értelme?

Egyáltalán: érdemes-e időt és energiát fektetni 
abba, hogy az Indulatait visszafogva felemelje sza
vát, mert úgy gondolom, hogy minden „jó érzésű” 
emberben felkorbácsolódnak az indulatok, amikor 
tapasztalja, hogy utcáinkon, tereinken a szemete
lés már meghalad minden megengedhető és elvi
selhető mértékét. Amikor a falu közepén önkényes 
szeméttelep-létesítők csomagjaikkal tesznek nyo- 
matékot a kellően át nem gondolt döntéseiknek. 
Amikor a faluból kivezető utak árkaiban az egy
mást érő szemetes zsákok és szemétkupacok a 
lakók „tisztaságszeretetérőT és „pedánsságáról" 
tanúskodnak, mivel hogy házon belül nem tűrnek 
meg semmiféle szemetet vagy hulladékot.

Egyesek szerint ott nagyon jó helyen vannak. 
Azzal sem törődnek, hogy ezek a csomagok többé, 
kevésbé elárulják származási helyüket. Nem egy al
kalommal vitt már rá a kíváncsiság, hogy egy-egy 
ilyen frissen közszemlére tett szégyenfoltot úgymond 
analizáljak. Az eredmények igen meglepőek. A ben
nük felejtett névre szóló levelek, képeslapok, villany- 
és gázszámlák, fizetési bérlapok és iskolai füzetek 
felcímkézve és még sorolhatnám ml minden utal a 
volt tulajdonosra és önmaga lejáratására.

Nem kívánok egetverő nagy szavakat használ
ni a felelősségtudatról, de az ilyen esetekben nem 
az a felelőtlenség, hogy az árulkodó jelek a zsákban 
maradnak. Sétáljunk végig a Tisza-töltésen, hogy 
lejjebb merészkedjünk az erdőbe, azt már nem is 
merem ajánlani.

Mikor látjuk már be, hogy azzal még semmit nem 
oldunk meg, ha a saját portánkról kisöpörjük a 
szemetet? Mikor világosodik meg bennünk, hogy a 
kapun kilépve is felelősséggel tartozunk magunknak 
és egymásnak? Nem beszélve a felnövekvő nemze
déknek. Gyermekeink kitől fogják megtanulni, hogy 
ezen a területen is mi a helyes megoldás?

Teljesen természetessé vált a zsebben vagy a 
táskában összegyűlt felesleges dolgok elhajítása, 
bárhol is legyen az ember. Minden autóbusz-meg
álló és környéke mennyire undorító a sok szemét
től, az eldobott cigarettás dobozoktól és a félig 
elszívott cigarettától. A  legtermészetesebb dolog, 
hogy a felszállás előtt, ott ahol állunk, magunk 
mellé ejtjük az alig meggyújtott cigarettát. A sze- 
mérmesebbjei egy taposó mozdulattal megpróbál

ják eltüntetni, de ez nem megy. Hogy ezt a monda
tot többes számban kezdtem írni, azt csak illendő
ségből tettem, mert ugyanis én nem dohányzom és 
tudom, azt, hogy akik ezekben a dolgokban ma
gukra ismertek, azok a kritikát sértőnek találják. 
Az sincs kizárva, hogy megharagszanak. Tudniuk 
kell azonban azoknak is, akik az előzőekben ismer
tek magukra, hogy ezek a cselekedetek engem is, 
és bízok abban, hogy még nagyon sok embert 
SÉRTENEK. Az utóbbi időkben bizonyára töb
bünknek volt alkalmunk megfordulni szomszédos 
országokban. Nem kellett nagyon kimereszteni a 
szemünket ahhoz, hogy meglássuk, van mit aprí
tanunk még szemét ügyben. Égtáj szerint a nyu
gati irányra gondoltam.

Egy alkalommal osztrák ismerősömnek töb
bek között azt is megjegyeztem, hogy náluk milyen 
kevesen dohányoznak. Ő erre azt felelte, hogy 
sajnos ez csak látszat. Csak az utcán nem dohá
nyoznak. Tudod miért? Mert szégyenük a csikket 
eldobni. Úgy gondolom, ennyi szégyent a mi nem
zeti büszkeségünk is elbírna.

Az előző számok egyikében már felhívtuk a 
lakosság figyelmét, hogy az ideiglenes szemétlera
kóhely a régi kuktor területe. Kértük, hogy minden 
szemetet ide hordjanak. Ez a felhívás most is 
érvényes! Sajnos, ettől jobb megoldás pillanatnyi
lag nincs. A konténerek telepítése sem megnyug
tató változás, mert úgy látszik, a lakosság ehhez 
nem elég érett még. Ezt bizonyítják azok a helyek, 
ahol már elhelyeztünk néhányat. Meg lehet nézni 
pl. a piac téren, hogy mi van a konténerben és mi 
van mellette.

A  helyi önkormányzat az utóbbi időben lépé
seket tett a szeméttelep körbekerítésére. Elsősor
ban a környékbeli lakók érdekében. Számos fel
ajánlást kapott a közvetlenül érintettektől a mun
kák elvégzésére. Sajnos ez megragadt a felajánlás 
szintjén, pedig megvásároltuk a teljes drótháló 
mennyiségét, és, hogy kéznél legyen, elhelyeztük a 
szennyvíztisztítómű területén. Ezúton értesítem az 
illetékeseket, hogy ezt a dróthálót már nem nekik 
kell kifeszíteni, mert ELLOPTÁK!

De nemcsak ezt lopták el. Már második éve, 
hogy március 15-e tiszteletére kitűzött lobogókat 
elemelik. Még a koszorúzás! ünnepség helyéről is. 
Tudom, a két elkövetőt nem azonos cél vezérelte. 
Biztos azonban, hogy 1848-ban egyik nemzeti hő
sünk sem tett volna egyetlen kardcsapást sem az 
ilyen magyarért. Talán egyet...!

Bakos József
önkorm. képviselő

ÁPRILIS
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Négykeréken

A  VÁG betűszó egy 
hasonló valami, mint a 
GM. Ebbe a csoportba tar- 

^ - ^ ^ f c _ t o z i k  a VW, Audi, 1984-től 
a Seat, 1991-től a Skoda. 

Ez a négyesfogat szövetkezett arra, hogy Európa au
tóigényeinek egyharmadát kielégíti. A  Seat és a Skoda 
belépésével a gyár a megszokott VÁG nevet nem 
változtatta meg (Volkswagen Audi Graupe), de az új 
jövevényeknek a jelzésére már új név van készülőben. 
A  VAG-nak a termékskálája hasonló. Minden egyes 
típusnak megvan a másik név alatt futó megfelelője. 
Pl. VW Vento=Audi 80=Seat Toledo. Ezek fődarabja
ikban, alkatrészeikben, motorjaikban többnyire meg
egyeznek. Brazíliától Mexikón át, Indiáig van össze
szerelő-, beszállítóüzeme és a kereskedelmi láncolata 
a világ minden pontján Jegyezteti magát. Elsőként 
tehát a VW  gyárat mutatom be.

A  Volkswagen szabad fordításban annyit tesz 
népautó. A  háborús Németországban született meg a 
gondolat, hogy az akkori viszonyokban megfelelő, 
olcsó, strapabíró családi autót kellene készíteni, ami 
megkönnyítené a birodalmi közlekedést. A  felsőbb 
utasítás a következő volt: készítendő egy olyan sze
mélyautó, amely:

—  képes 4 személyt biztonságosan és kényelme
sen szállítani csomagjaival együtt:

—  tartósan tudjon 100 km/h-val közlekedni au
tópályán (Németországban már 1933— 34-ben 2x2 
sávos sövénnyel, palánkkal elválasztott betonutak 
voltak.);

— bármilyen szerelési munka 1 napon belül 
elvégezhető legyen rajta.

így született a Bogár őse és maga a népautót 
gyártó Volkswagen gyár is. A  Bogarat még ma is 
gyártják Mexikóban. Az eredeti, 1936-os tervezésnek 
még 10%-át használják az új autókhoz.

A  háború után is a Bogár maradt a fő termék, de 
a hasonló boxermotoros technikával, farmotorral je 
lentek meg a kombi Variantok és később a Transpor- 
ter minibuszok. A  ’70-es évek elején változott a gyár 
vezérkara és szakítottak a már elavult megoldások
kal. Ekkorra már a legtöbb autót előállító német 
autógyár az alapoknál kezdte új termékstruktúráját 
építeni. Orrmotor, elsőkerék-meghajtás lett a jellem
ző, teljes ellentétben a régi tendenciával.

1975-ben jelent meg a Polo. Gazdaságossága, 
megbízhatósága, tartóssága miatt hamar ellenfele lett 
a más gyárak hasonló típusainak. Kizárólag 3 ajtós 
változatban Limuzin, kombilimuzin (kombi), kombi
kupé (ferdehátú) és 4 ajtós lépcsőshatású változatban 
is szerelték. Motorjai 1.1, ill. 1.3 literes benzinesek 
40, ill. 55 LE-vel. Fogyasztása 6,5— 8 liter közötti (100 
km-en). Eddig 3 változatban jelent meg a piacon, a 
legújabb ára 1,1— 1,3 millió forint között mozog.

Bakos Gábor

Asztma gyermekkorban
Az asztmák nagy része egyike a három klasszikus 

allergiás betegségnek, melyek gyakran családilag örök
letesek. A  másik kettő: ekcéma és szénanátha. Az aszt
ma szó szerint „légzési nehézség”. Az asztmás köhögés 
állandó vagy visszatérő, rendszerint éjszaka a legkin- 
zóbb, amellett zihálás és sípoló légzés is kíéérheti. Okai: 
allergia, környezetszennyeződés, fertőzések, megerőlte
tés, érzelmek.

Mi az allergia? Olyan anyagokra adott kóros vá
lasz, amely anyagoknak a nem allergiás egyedekre nincs 
hatásuk. A  reakció létrejöhet belégzett anyagoktól, étel 
vagy ital fogyasztásakor, bőrrel érintkezésbe került 
anyagoktól — ezek az allergének. Olyan anyag, ami a 
szervezetből váratlan reakciót vált ki.

Allergének:
1. Étel: tojás, tehéntej, földimogyoró, narancsszörp, 

színezőanyagok.
2. Belélegzett anyagok: háziporatka, háziállatok sző

rei, füvek, penészgomba, vadkender (angolul rag- 
weed), csűrpor.

3. Környezetszennyeződések: cigarettafüst, kipufogó
gázok, ipari szmog és szénfűtéses rendszer füstje. 
Mi az asztma? Ki- és belégzéskor csaknem teljesen

kiürítjük a tüdőhörgőkből a levegőt, és friss levegőt 
szívunk a helyére. A  tüdőben a hörgők igen érzékeny, 
élő és tevékeny képletek. Számos ingerre válaszolnak és 
az asztma éppen akkor Jelentkezik, amikor ez a válasz 
kóros formát ölt. A  hörgőnek két fontos része van: a 
külső Izomréteg és a belső bélés (nyálkahártya). Aszt
mában a kóros inger (allergia) hatására a külső izomré
teg összehúzódik, nem lazul el. A  bélés megduzzad és 
nyálkát választ el, amely nyúlós váladék és a hörgő 
üregébe szivárog. Ez a „slejmes" v. hurutos köhögésre 
hajlamosít. Ezen a baktériumok is könnyen megtapad
nak (mint legyek a légypapíron), és elszaporodva gyul
ladást okoznak. Ezek hatására a hörgő beszükül és 
nehezebbé válik a légzés. Így kezelésében is ezekre 
próbálunk hatni.
1. Hörgőizomgörcs oldása (hörgőtágítók) pl: Dyaphyl- 

lin, Berdes, Salbutanol, Theophyllln, Aminophyl- 
lln.

2. Nyálkahártya duzzanat és váladékozás csökkenté
se: szteroidok, Prednisolon tabl.

3. Megelőző szerek: In tál.
Megfelelő kezeléssel csaknem minden asztmás gye

rek panaszmentessé válhat. Egy gyereknek sem kell azt 
éreznie, hogy asztmája gátolná az élet teljeskörű élveze
tében.

Még néhány szó a tehéntej allergiáról. Mikor gon
doljunk rá? Ha tehéntejet fogyasztó csecsemőknek kö
vetkező tünetei vannak: hasgörcsök, ingerlékenység, 
ismétlődő hányás, tartósan fennálló hasmenés, orrszi- 
pogás, „csalánkiütés", makacs pelenka-bőrkiütés. Leg
újabban kimutatták, hogy szoptató anya csecsemőjé
ben is előfordulhat tehéntejallergia, ha az anya sok tejet 
iszik, mert az allergizáló anyag átmegy az anyatejbe. Ha 
a panaszokat csak csecsemőkorban észlelte, de a gyer
mek jelenleg asztmás, érdemes tejmentes diétára térni.

ÁPRILIS
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Tudni illik
Fizetni nem szégyen} A számla rendezése ha

gyományosan aféifi dolga. A női egyenjogúság már 
régóta nem zárja ki, hogy a nő egymagában vagy 
kizárólag hőlgytársaságban menjen vendéglőbe, 
de az illem ma is azt kívárija, hogy ha van férfi a 
társaságban, a fizetést ő rendezze.

Ha baráti társaságról van szó, vállalati össze
jövetelről, célszerű összeadni a pénzt és egyvalaki
re bízni a fizetést Ha egy főnök gépkocsivezetővel, 
beosztottal utazik, az útközben! étkezésnél elvár
ható, hogy ő fizesse a számlát (különösen, ha 
később elszámolja). Más munkatársak hasonló 
esetben célszerűen az együttes fizetést választják, 
ma/d később osztoznak a költségeken.

Hogyan fizessünk? A fizetés gyakorlati lebo
nyolítása felvet néhány problémát. A számla fize
tése történhet látható vagy rejtett módon. Ha meg
hívottak vagyunk, sosem illik a számla felé sandí
tani, a fizetésre odafigyelni Egyszerűbb helyen a 
számlát afizetővendég elé teszik és azJól láthatóan 
fizet Más helyeken a számlát afizetővendég elé 
teszik tányérba fektetett szalvétába helyezve, úgy, 
hogy a végösszeg ne legyen látható. A vendég a 
számlát megnézve a tányérra helyezi a pénzt. A 
visszajáró összeg ugyanúgy érkezik mint a számla.

A beszámítandó borravaló nagyságát célszerű elő
re megmondani, vagy rögtön a borravalóval növelt 
összeget a tányérba tenni. Jelezve, hogy a számla 
így rendezettnek tekinthető.

Hasonló a hitelkártyával történő fizetés is. 
Ilyenkor a fizetőpincér a hitelkártyát elviszi, hogy 
a számlát megfelelően kitölthesse, majd a kártyát 
a számlával együtt visszahozza. A számlát a ven
dég az aláírásával hitelesíti Ebben az esetben is 
célszerű a borravaló nagyságát előre közölni

Hivatalos rendezvényen a fizetésnek más 
módjai is vannak. Például a számla aláírása a 
megrendelőlevélben erre feljogosított személy ré
széről Ez feltűnésmentesen megtörténhet az asztal 
végén ülő protokollos elé tett számlával, vagy akár 
úgy is, hogy e néhány percre átül egy üres asztal
hoz. Ha mód van rá, a protokollos megvárhatja a 
társaság távozását és aztán rendezi a számlát.

Étteremből távozáskor a vendéglátó előreenge
di a vendégeit (aféifi a nőt) és utolsónak hagyja el 
a helyiséget. A férfiak lehetőleg partnerük közelé
ben tartózkodnak, hogy a ruhatárban, lépcsőnél 
segíthessenek.

Balázs Ágnes

ÁPRILIS
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ÉRETTSÉGIZŐK, FIGYELEM!
Mai magyar költők — PETRI GYÖRGY

A minap egy régi ismerős állított be hoz
zánk, akivel közös irodalmi élményekről, több
nyire iskolai kötelező olvasmányokról beszélget
tünk. Később megkértem, meséljen arról az egy
kori ismerőséről, akit, mint korábban mondta, 
március tizenötödike közeledtével mindig „be
gyűjtött” a rendőrség.

— Petri Gyurira gondolsz? — kérdezte isme
rősöm. — Semmi különös nincs abban a férfi
ban. Egy színházba hívott meg minket, ahol a 
saját verseit olvasta föl. Ritka szakállú, ragyás 
képű, nagy lófejü ember ...

— Azt vaj on tudod- e — kérdeztem vissza — , 
hogy ő ma az egyik legjelentősebb magyar költő?

És mikor erre ismerősöm igen gúnyosan 
kezdett mosolyogni, jelezve, hogy tamáskodik, 
eléje tettem P. Gy. eddigi összes verseinek gyűj
teményes kötetét, továbbá egy tanulmányt, me
lyet Fodor Géza írt, s melynek címe: Petri György 
költészete. Utóbbi könyv már meggyőzőbb érv 
volt, hiszen akinek a költészetéről még életében 
tanulmánykötetet adnak ki, az valóban jelentős 
költő...

Olyannyira, hogy még tévéinterjút is készí
tenek vele — és éppen saját fia a riporter, aki 
nevetgélve arról kérdezi apját, miért nem foglal
kozott annakidején a fia nevelésével? ... A  tévé
interjú inkább ártott Petri hírnevének, nagyon 
sokan meglepődtek az élő Petri láttán és halla
tán. Vajon ki ez a költő?

1943-ban született, és 1971-ben jelent meg 
első kötete (Magyarázatok M. számára), mely 
érdekes, szép szerelmesverseivel fölhívta magá
ra a figyelmet. Az itt közölt verset 1990-ben 
Szegeden, a Holmi c. irodalmi lap fölolvasóestjén 
Várady Szabolcs, Petri barátja mondta el, s az 
est folyamán később is mint „különlegesen szép 
verset” említette.

Bakos András

Mindenki, aki 1 ét/re előfizeti Hírmondónkat, 
az 10 Ft-tál olcsóbban jut hozzá lapunkhoz. 

FIZESSEN ELŐ A HÍRMONDÓRA! 
Előfizetési díj 1 étire: 2k0 Ft. 
Az újság előfizethető a Könyvtárban Vagy 

Nyári Istvánnál (Kócsag u.J.

Petii György
ELÉGIA

Ha nem vagy itthon, üres a lakás.
Én csak tátongok. Üresség vagy űr?
Csupa menés vagyok, meg maradás, 

jaj, miért hagytál ilyen egyedül.

Horgon, önmagam nehezékeid, 
nagy halra várok. Lesz-e harapás? 
Konzisztens vagyok, mint egy farakás. 
Nézd csakt Madár vagy kődarab repül?

Én zuhanok. Magamba, egyre beljebb, 
és nem azért, hogy némi örömre leljek. 
Vágyok egy szilárd, sík felületet —

nem tart soká, úgyis meg kell, hogy haljak!
— ez mostan a hányadik emelet? —
Hadd szürcsöljem ki, mint az osztrigát: 
a Veleteket, Nélkületeket.

Húsvéti vegyes saláta 
(4 személyre)

Hozzávalók: 200 gr füstölt sonka, 8 kemény 
tojás, 2 csokor új hagyma, 1 csokor retek, 1 csokor 
petrezselyem, salátalevelek.

Az öntethez: 1 dl kefir, 1 evőkanál olaj, 1 
kávéskanál mustár, citromlé, só, bors.

A sonkát apró kockákra vagy vékony csíkokra, 
a tojást karikákra vagy gerezdekre vágjuk, hozzá
adjuk a felkarikázott hagymát (egy keveset a zöld
jéből is) és retket, végül a vágott petrezselymet. A 
hozzávalókból elkészítjük az öntetet — vigyázat, a 
sonka is sós! —, lazán a salátához keveijük és 
salátalevelekkel bélelt tálba szedjük. Tetejét né
hány félretett tojás- és retekkarikákkal, petrezse
lyemmel díszítjük.

Előételnek is nagyon finom.

ÁDDTT IC
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Qz fldy Endre Művelődési Néz 
áprilisi programja

7. 17 órakor: Kisgazda-gyűlés.
8. 14 órakor: Tavaszi Jeles napok és Húsvéti 

szokások. (Százszorszép gyermekházban)
9. 16 órakor: Húsvéti Passió.

10. 8 órakor: Kirándulás Nagyszénásra.
11.9 órakor: Videó.
13. 16 órakor: Táncház.
15. 17 órakor: Tavaszi munka a kiskertekben.
16. 16 órakor: Gyermek művészeti bemutató.
17. 10 órakor: Tudni Illik, hogy ml illik.
18. 10 órakor: Kirándulás és múzeumlátogatás.
20. 16 órakor: Játszóház.
21. 17 órakor: Sportjátékok.
22. 18 órakor: Ami a nyugdíjasokat érdekli.
23. 1730 órakor: Kiállítás Festmények címmel. 

Joó József gyűjteményeiből.
24. 11 órakor: Kalocsa népművészete. 

Nyugdíjas műsoros nap, ebéddel.
25. 9 órakor: Videó.
27. Hagyomány Algyőn.
28., 29. Vendégszereplés Kárpátalján.
30. Tavaszi betegségek az időskorban.

Háziorvosok április havi 
rendelési ideje

április 5—9-ig
8— 1230 óráig: dr. Tóth Mária 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 
dr. Ősi Ibolya.

április 13—16-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Ősi Ibolya.
13— 1730 óráig: dr. Tóth Mária.

április 19—23-ig
8— 1230 óráig: dr. Tóth Mária 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa, 
dr. Ősi Ibolya.

április 26—29-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

dr. Ősi Ibolya.
13— 1730 óráig: dr. Tóth Mária.

Villanymotorok tekercselése  —  Alqyő, BartóI< B. u . 20. sz. a Iatt. 

ÉpÍTŐANyAq'kEREskEdÉsÜNkbEN (Alqyő, TáqlÁs u. 12?.)

—  cement
—  homok
—  sóder
—  oltott mész
—  tégla, kőpor stb.
—  e$yéb építőanyag

MEqRENdElÉSRE ÍS l<AphATÓ. ----TE^ERfuVAROZAS MEqRENdElhETŐ.

U q y A N Í T T  —  tiszt
—  cukor
—  rizs

kE d vE ZŐ  ÁRON (NAqykER. Ár )  bESZEREZÍiETŐ.

ÁPRILIS
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j-w  A Nap állása
a Kos jegyében 

(márc. 22-től ápr. 21-ig)

Ezek az emberek nagy élet- 
erővel és Jó egészséggel rendel
keznek. Akaraterő, impulzivitás, 

határozottság, tetterő, becsvágy, optimizmus és bá
torság a legfőbb tulajdonságaik. Erősen tudnak 
kívánni Gyorsan és könnyen lelkesednek, úgy
hogy különösen alkalmasak vezető szerepre. (Mi
előtt mások elhatároznák magukat, ők már az élen 
vannak, sokszor nem is ambícióból, hanem lelkese
désből) Harci készségük ellenére minden áldozatra 
készek. Bizonyos nyugtalanság Jellemzi könnyen 
izguló lényüket, szenvedélyük sokszor veszélyes 
helyzetbe hozza őket. Nehezen tudnak tisztába 
kerülni saját érzéseikkel,és ezért könnyen esnek 
szélsőségekbe. Általánosságban nagylelkűek és 
haragjukat gyorsan elfelejtik.

Szeretik a romantikus, kalandos, spekulatív 
dolgokat, szeretik a változatosságot. Ideáljaiktól 
nehezen téríthetők el. Bár gondolkozásban, sza
vakban és tettekben alaposak és nem csinálnak 
félmunkát, ha valamibe belekezdenek — mégis 
csak a gyorsan végezhető dolgokra alkalmasak. 
Másnak engedik át azt a munkát, amely kitartó 
megerőltetést kíván.

Társasában mulattatok, tréfás, kedves modo
ruk van és Jó pajtások tudnak lenni Szeretik a 
rendet, a harmonikus környezetet, de környezetük
től megkövetelik az alárendeltséget és a segítséget 
saját céljaik elérésére.

Legérzékenyebb testrészük rendszerint a fe 
jük, ezért gyakran szenvednek fejfájásban. Kime
rültségnél gyakori szemfájás, neuralgia, álmatlan
ság. Többnyire éles tekintet. Jó hallás, ízlés és 
szaglás jellemzi őket, de kevés érzékük van a mély 
érzésekhez.

Ha azonban elfogja őket valamely szenvedély, 
attól nehezen tudnak szabadulni Azoknak, akik 
képességeikkel visszaélnek, legnagyobb hibájuk a 
csalásra való hajlamosság, ezek elég ügyesek a 
megtévesztésben.

A Kos szerencsenapja a kedd, szerencseköve 
a gyémánt, szerencseszíne a piros.

A PRÓFÉTA
Vízszintes: 1. A  beküldendő első része. 14. Kén, 

urán. 15. Régi francia váltópénz. 16. Kisebb településre 
Jellemző. 17. Tádé egyneműl. 18. A  beküldendő negyedik 
része. 20. Szúró fegyver. 21. Szegedi együttes volt, fordítva.

23. Kutyája. 24. Tallium. 25. Gyógyszerész. 28. ... Sámuel, 
királyunk. 29. ... Ernő, MDP első tikára volt 1956-lg. 31. 
Latin kettősbetű. 33. Vés. 34. Alacsony színvonalú, közön
séges, aljas. 36. ... királya Lalo operája. 37. ... visel rá — 
létfenntartását biztosítja. 40. Bácsika. 41. ... Anna — szí
nésznő. 42. Duplázva ostoba, hülye. 43. Papírra veti. 45. 
Homo sapiens, fordítva. 46. A győzelem Istennője a görög 
mitológiában, ékezet nélkül. 48. Argon. 49. Amerikai szab
vány. 51. Orosz repülőgépjei. 52. Crna Gorái tengerparti 
városka. 53. Korjelző röviden. 54. Alul. 56. Ábrahám egyet
len fia Sárától. 58. Töltelékkel Ízesített sült tészta. 59. A  
beküldendő második része. 63. Latin és. 64. Folyadékot 
nyelje. 65. ... dinka — szőlő- és borfajta. 66. Igerag. 67. ... 
skó — fala festett kép. 68. Portéka. 70. Agyalő. 71. Rába ... 
sportegyesület. 73. Helyrag. 74. Angol férfinév. 76. Szög felel 
78. Kairó lakója. 80. Föníciai isten. 82. Csillagjóslással 
foglalkozó hölgy. 87. Orosz teherautó volt.

Függőleges: 2. Piacokon gyakori tolvaj. 3. Svájci ma
tematikus. 4. Kázus. 5. ízetlen. 6. Angol női név. 7. Kiejtett 
betű. 8. Női becenév. 9. Hirelen kirántó. 10. Kerekeken 
mozgó. 11. Ittrlum, kén. 12. Kérdés tárgyra. 13. A keresztfa 
tövében álló Fájdalmas Anya. 18. A  beküldendő harma
dik része. 19. Készpénz. 22. Stb. 26. Állóvíz. 27. súlyarány. 
30. Cél nélkül Járkál. 32. Török város a görög határnál. 35. 
Nitrogén, germánium. 38. Görög légitársaság. 39. To be ... 
nőt to be. 42. Gépkocsi röv. 44. Textusra névelővel. 45. Róna 
egyneműi. 47. Erre a helyre. 48. Az egyik szülő. 50. Bútor
típus névelővel. 51. ... Miklós, Mlkszáth-hős. 55. Kukoricát 
ritkít. 57. Ábel egyneműi. 58. Parancsnok röv. 60. Szoprán 
szerep aTurandotban. 61. Nitrogén, kálium, kén. 62. Dísze. 
67. Valaminek a nyitja, a megoldást biztosító fogás. 69. 
rádium, arany. 70. Angolul UNO. 72. Görög betű. 74. ... 
right, minden rendben. 75. Vadalma páros betűi. 77. A holló 
költője. 79. Női becenév. 81. Rangjelző 83. Torzóvégi 84. 
Helyrag. 85. Logaritmus. 86. Grönland része!

A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Kecs
keméti Jánosné, Algyő, Kastélykert u. 41.

Beküldési határidő: április 20.
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