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Az apró bosszúságok kel-
lemetlenné tudják tenni az em-
berek életét. Főleg az olyanok,
amelyekben naponta van ré-
szünk, bár egy kis odafigyelés-
sel elkerülhetőek lennének.

A pillanatnyi gazdasági és
szociális helyzetben eléggé ne-
héz lelki nyugalomban és gond-
talanul tengetni életünket, és e-
légedett képet vágni minden-
hez. Morcosak, idegesek va-
gyunk, így nem csoda, ha min-
den apró kellemetlenség még
jobban felborzolja idegeinket.
A magas benzinárakat és autó-

fenntartási költségeket megelő-
zendő sokan a kerékpárt hasz-
nálják közlekedési eszközként.
Még bevásáláskor is. Az üzlet
előtt éri őket az első kellemet-
lenség: nincs hová kikötni a
bringát. Bevásárlás közben az-
tán rendszeresen a kirakathoz
futkározik az ember, nem priva-
tizálta-e valaki járművét. Nem
sokon múlna ennek a problé-
mának a megoldása.

A közlekedéssel kapcso-
latos a másik probléma is. Itt a-
zonban nem a jóakarat, hanem
a fegyelem és a kulturáltság

hiánya a jellemző. A reggeli és
a délutáni órákban tanulók se-
rege igyekszik az iskolába
vagy onnan haza. Mivel a jár-
dák öszszehasonlíthatatlanul
keskenyebbek, mint az úttest,
„logikus”, hogy nagyrészt az
úttestet szállják meg hatan-he-
ten egymás mellett lépkedve,
fütyülve a közlekedési szabá-
lyokra. Az autósok meg örül-
hetnek, hogy csodával határos
módon nem történt valamilyen
tragikus baleset. Beköszöntöttek
a jó idők, előkerültek az eddig
gondosan tárolt motorkerékpá-
rok is. A robogók mellett nagy
teljesítményű motorok is eme-
lik a városi zajszintet. Meg az
emberek adrenalinszintjét. Bőg-

ve, a megengedett sebesség há-
romszorosával, a legtöbbször
fejvédő nélkül száguldoznak a
motorosok a város területén,
megsértve nem egy közlekedési
előírást, szabályt, veszlyeztet-
ve az emberek biztonságát. A
rend őrei ilyenkor hol vannak?

Az apró bosszúságok igen
kellemetlenné tudják tenni a-
múgy sem stresszmentes éle-
tünket. Egy kis jóakarattal,
odafigyeléssel, kötelességtu-
dattal sok kellemetlenséget ki
lehetne küszöbölni. Léteznek
még ezek a kifejezések szótá-
runkban?

Belányi Gyula

Normál is?

In vino veritas

XIII. Ipoly menti borverseny
Az Ipolysági Középfokú

Mezőgazdasági Szaktaninté-

zet immár 13. alkalommal ren-
dezte meg széles régiónk borai-
nak minősítési versenyét. Az
idei versenyen 76 termelő 181
bormintával vett részt hazánk-
ból és Magyarországról.

A nemzetközi szakmai zsű-
ri megállapította, hogy az idén
is minőségi borok kerültek az
asztalra: 33 arany, 92 ezüst és
40 bronzérmet osztottak ki.

Annak, hogy barátainkkal
vagy családtagjainkkal időnként
kellemes, pihentető órákat tölt-
sünk el, sok feltétele van, né-
melykor például egy-egy pohár
jóféle bor. Tudvalevő, hogy a

jó bor jó vért szül, a jó vér jó-
kedvet teremt, a jókedv jó gon-
dolatokat hoz elő, a jó gondola-
tokból teremtődnek a jótettek,
és a jótettek teszik az embert
emberré.

Petrezsél Tibor

mérnök

Az együttérzés párosult az

adni vágyással

„... az együttérzés, ha kül-
ső jele nincs is, azért nem ke-
vésbé jóleső és megnyugtató.”

/Charlotte Brontë/
Gyönyörű tavaszi nap volt

április 2-án, ami különbözött
a szürke hétköznapoktól. E-
gyüttérzéssel és adni vágyás-
sal teli. Sárga mellényes diákok
osztogattak egy nem minden-
napi kitűzőt. Ők iskolánk diák-
jai /Fegyverneki Ferenc Egy-
házi Alapiskola és Nyolcosz-
tályos Gimnázium/, akik tisz-
ta szívvel, optimistán vágtak
neki városunk utcáinak, feltűz-
ni ezt a pici, reménnyel teli vi-
rágot, a nárciszt. Az optimiz-
mus nem volt hiábavaló. Délu-
tánra az emberek kabátjáról
szinte világított ez a sárga
szimbólum. Diákjainknak, saj-

nos, sok negatív élményben is
részük volt, de szerencsére a
pozitívumok fölényben voltak.
Azt, hogy az emberek még nem
közömbösek egymás iránt, az
is mutatja, hogy az adományok
végösszege 32 000 korona lett. 

Ezúton is köszönjük min-
denkinek, aki ha csekély ösz-
szeggel is, de támogatta a ha-
lálos kórban szenvedő betege-
ket. Azok az adakozók, akik
segítettek, együttérzést is tanu-
sítottak a betegek iránt. Azok
iránt, akiknek a remény maradt,
a remény, amit azon a pénteki
napon az a kis tavaszi virág
képviselt.

Köszönjük a Rákellenes
Liga nevében.

/PZS/


