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Tüskék

Hegedülnek, szépen
muzsikálnak...

Jócskán benne járunk a nagy-
böjtben, de nem szűnik a far-
sangi dínomdánom. Sőt, érez-
hetően erősödik. Egy kurta le-
gyintéssel letudva a pénteke-
lést, megelőlegezte magának a
világ a feltámadás örömét. Mert-
hogy türelmetlen népség va-
gyunk. Újabban módi az óramu-
tatók mellett minden egyebet is
előre tolni. Szóba került az el-
nökválasztás? Uccu neki, vesd
el magad! – már zeng is sze-
rény házunk tája a csábosabb-
nál csábosabb szirénénekektől,
csattog a fehérített ingmell a
politikusi „mea culpától”, har-
sog a „nem én voltam, az a
másik” refrénű örökzöld. Fi-
karcnyit se számít, hogy hivata-
losan még meg sem kezdődött
a választási kampány. Hát előre
hoztuk egy kicsit, no! Elfér a
többi között, nem? Nézze meg
az ember, hogy milyen kényes
a törvényre! Inkább mulas-
sunk, hisz hegedülnek, jaj, de
milyen szépen muzsikálnak! E-
szem a zúzáját, meg kell a szív-
nek szakadni az örömtől ennyi
szép és okos gondolat hallatán!
Csak… izé… azt nem értem,
ha már magasabb szinten így
bővében vagyunk az észnek,
hogy a csodában bujdokolhat az
államkasszában néhány milliár-
docska, akár a kóboráram Józsi
sógor vályogviskójában?! Ne
muzsikáljanak feleslegesen a
polgár fülibe, de vallják be legé-
nyesen, hogy érezvén a kolbász-
bűzt, az előrehozott parlamenti
választásokra tartalékolták. Ha
már így belelendültünk a magas-
röptű politizálásba, kár lenne ki-
hagyni ezt a remek voksolási le-
hetőséget. Hallgassunk, feleim,
a gyorsuló idő sürgető szavára,
válasszunk kétévenként új par-
lamentet, hogy egy alkotmá-
nyos választási időszak alatt két
garnitúra honatya emelhesse
megfelelő szintre családja és e-
gész bagázsa életszínvonalát.
Kellő türelem és szavazási le-
hetőség birtokában még meg-
érhetitek, hogy egyszer csak rá-
tok fényesedik a szerencse, ti is
a (meg)választottak közé kerül-
tök. Addig is ragadjuk meg, vé-

reim, az alkalmat, mint a gogán-
fai mester a gyepüt /merthogy
az utcán ütötte meg a guta és a
kerítésbe kapaszkodott/, s járul-
junk az urnákhoz ésszel ész nél-
kül, az eredmény úgyis lényeg-
telen. Sikertelenség esetén leg-
feljebb újabb szavazásra kerül-
het sor. Minél többre, annál jobb.
Legalább leköti a csóró népség
figyelmét a sokféle kampány,
és nem ér rá acsarkodni, hogy
munkahely kéne neki. Jó, jó,
tényleg van még néhány sza-
bad kapacitású autógyár szerte
a nagyvilágban, talán sikerülne
is még párat idecsalogatni, csak
hát mi legyen a paraszttal?
Mert az annyira megátalkodott
teremtménye a Mindenhatónak,
hogy képtelenség a konok fe-
jéből kiverni a fix ideát, misze-
rint neki pedig kenyeret kell ter-
melnie. Nem akar elegáns ko-
csit szerelni, nem akar naran-
csot szüretelni a csodás Hispá-
niában, a vén fajankó minde-
náron itthon akar kenyérnekva-
lót termelni. Nem érti a szeren-
csétlen, hogy nem kell a brúgó-
ja. Majd hozunk külföldről cipót
meg csirkét is. Nem is akármi-
lyen csirkét! Világítósat. Testvé-
rek között is megspórolunk ve-
le annyi villamos energiát, mint
a nyári időszámítással. Tejre is
vevők vagyunk, marha- és disz-
nóhúsra úgyszintén. Egy kis
szerencsével pluszban jutunk
hozzá némi kergemarha-kór-
hoz vagy más állománycserélő
nyavalyához, s így a vesztegzár
után nagyszerű lehetőség nyílik
a külkereskedelem fellendítésé-
re, hiszen az elhullott állatokat
csakis jól bevált külhoni fajták-
ból érdemes pótolni. Ja, mese-
szép gyümölcsöt, formás zöld-
séget ugyancsak importálunk,
természetesen jól átgondolt
nemzetgazdasági érdekek alap-
ján. A szemet gyönyörködtető
termények forgalmazói áruk
mellett akár dupla hasznot hoz-
hatnak: fellendíthetik az egész-
ségügy és a temetkezési válla-
latok forgalmát. Valamelyikét
biztosan. Nos, az ilyen pompá-
san kimódolt, impozáns tervek
megvalósítása különleges eljá-

Pillanatképek – szavakban
Március második hetében /8-

tól 11-ig/ komoly zimankó tele-
pedett országunkra. Ipolyságon
és környékén is jégpáncél s több
centiméteres hó borította az uta-
kat. A fákon és az ereszeken
sokszor félméteres jégcsapok
díszelegtek. A jégterhelést több
fa, bokor és karnyi vastag ág nem
bírta ki – lezuhant a földre. A
csörömpölő hulló jégpáncél ma-
gával sodorta a gyümölcsfák ter-
mőrügyeit is.

*
Sándor, József és Benedek az

idén kitett magáért. Ipolyságon
és környékén sok helyen mértek
20-21 °C meleget. A rovarok,
méhek is megtehették az első ko-
molyabb szárnypróbálgatásaikat.
Az Ipoly gyorsan emelkedő
vízszintje jelezte: a forrásvidéki
hegyekben is erőteljes a hóol-
vadás.

*
Március harmadik hetében –

az 1000-1500 koronás ösztönző
jutalék hatására is, melyet a köz-
munkát vállaló munkanélküliek
kaphatnak – káprázatos takarítási
láz söpört végig a téli szeméttől
terhes városon. A 3-4 napos
betyáros fegyvertény után két
képviselő találkozik az utcán, s
végigpáztázza az egyik köz-
területet, majd fanyar mosoly
kíséretében szinte egyszerre
kimondja: „Már megint csak-
nem ugyanannyi itt a szemét,

mint a takarítás előtt.” Mité-
vő legyen ilyen esetben a vá-
ros vezetése és a köztisztaságért
felelős üzem igazgatósága?

*
Napilapunk, az Új Szó, de a

Szabad Újság c. hetilap is rész-
letesen beszámolt a magyar alap-
iskolákba való beíratás ered-
ményeiről. Általában elégedet-
tek a beíratottak számával, de
sok iskolavezető arra panasz-
kodik, hogy kevés a gyerek,
mivel az utóbbi évtizedben
egyre kevesebb születik. Bizony
ideje lenne tudatosítani, hogy a
biológiai lét a közösségi lét alap-
ja.

*
Az Új Szó március 24-i

számában Vladimír Mečiar el-
nökjelölttel készült interjú olvas-
ható. Az interjúalany az egyik
kérdésre adott válaszában fur-
csállja, hogy dél-szlovákiai kör-
útja során hidegen-ridegen fo-
gadták őt az itt élő magyarok.
Véleménye szerint ő sosem ártott
ennek a nemzetiségnek, s az ő kor-
mányelnöksége idején /1994–1998/
elkövetett támadások a magyar
iskolák ellen a koalíciós párt, az
SNS és Slavkovská oktatásügyi
miniszter rovására írandók. Fura
érvelés egy volt kormányelnök
szájából. Bizonyára elnökké
választása esetén is mindent
meg tudna „magyarázni”.

/ás/

rást igényel, nem bízható a föld-
hözragadt pór logikájára. Ő csak
szórakozzon, a hegedűszóról az
illetékes időben gondoskodik.

Hegedülnek, szépen muzsi-
kálnak…, mi meg ropjuk a ver-
bunkost és nyeljük a port. Per-
sze, jobb, mintha az éhkoppot
nyelnénk, ám újabban azt csiri-

pelik az (uniós) verebek, hama-
rosan piacra dobják a legújabb,
széles néprétegek számára író-
dott szuper táncjátékot „Egész
évben nagyböjt” címmel. A
bemutatóval azért nem kéne na-
gyon sietni!

B. Szabó Márta

Gyors kölcsönök – kezes nélkül – 
20 000-től 200 000 koronáig, 

havi törlesztés már 556 koronától.
Kölcsönök alkalmazottak, vállalkozók,

sőt nyugdíjasok részére is.
Tel.: 0903-549777  vagy 0905-117330.

Az ipolysági Janko Kráľ Szabadidőközpont
/Fő tér 37., tel.: 7411026/ július 23-tól augusztus 1-jéig tartó 
10 napos horvátországi utazást szervez Biograd na

Moru tengerparti üdülőhelyre. Elszállásolás kempingben,
teljes ellátással – mindössze 5990 koronáért /7 szállás, 7
napi teljes étkezés, útiköltség, áfa/.

Használják ki ezt a nyaralási lehetőséget, minél előbb
jelentkezzenek, mert már csak 4 szabad hely van.


