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Tüskék

Nyitva van az aranykapu...
Csak be rajta, csak be, mert

nyitva már az aranykapu, tessék,
tessék…, lehetőleg orvostól
felfelé. A többi még ráér. Nem
kell elkapkodni a dolgot, csóró-
ból tőlünk nyugatra is akad ele-
gendő. Jó, jó, nem ülnek a kira-
katban, na, de tele velük a tor-
nác meg a hátsó udvar. A bolt-
ablakban nem férhet el minden,
a szérű viszont igazán tágas.
Megaméret. Tájainkon úgyis
divatos a mega mostanában.
Megasztár, megahamburger,
megavillanyszámla. Meg a töb-
bi fizetnivaló. Mind-mind szé-
pen fejlett, böhöm-nagy tétel.
Merthogy a parasztnak pofon-
ból is nagy kell. Lekevertek hát
most egy akkora frászt, hogy a
fal adja a másikat. A kínai
Nagyfal. Ott nő, növöget ugyan-
is a rizs meg a minden uniós
tagországra egyformán kötelező
ára. A tömegnyomorban te-
nyésztett, titokzatos vírusokkal
dúsított csirkéről már nem is
szólva. Felesleges emlegetni,
megvásárolni úgyse fogjuk.
Tudniillik kies hazánk öntuda-
tos népe szívvel-lélekkel követi
egészségügyi miniszterét a
szenzációs reformok útján, ezért
a közeljövőben gyökeresen
megváltoztatja étkezési szoká-
sait. A felvilágosult többség
könyörtelenül törli étlapjáról a
veszélyes és megfizethetetlen
csirkéből, valamint az egész-
ségtelen disznóhúsból készített
fogásokat. Borjúhúsnak se hí-
re, se hamva, a marhát meg fo-
gak nélkül meglehetősen körül-
ményes fogyasztani, a halak,
tengeri herkentyűk s egyéb
nyalánkságok megülik a pénz-
tárca gyomrát, tehát marad a
piszkosul egészséges életmód.

A komolyabb megrázkód-
tatások elkerülése végett aján-

latos az újítás gyakorlati al-
kalmazását szombaton kezde-
ni, mégpedig a grenadírmars
nevezetű, rendkívül laktató
ételkülönlegesség tálalásával.
Egy vájdlinggal megehet be-
lőle a család anélkül, hogy gyo-
morbántalmai támadnának.
Ugyanakkor kitűnően előké-
szíti a terepet a vasárnapi lako-
mához, mikoris a változatosság
kedvéért krumplis tészta kerül-
het az ünnepi asztalra. Ebből
célszerű egy nagyobb adag el-
készítése, így a hétfői ebéd sem
okozhat gondot. Kedden feltét-
lenül burgonyafőzeléket adjunk,
a feltét tükörtojás formájában
szerdán kerülhet tányérra némi
maradék csuszpájz csatlakozta-
tásával. A tartalmas étrend
megóvása érdekében csütörtö-
kön krumplinudlit tanácsos kí-
nálni, nehogy elszürküljön a
menü. Pénteken bő lére eresz-
tett, gyomorkímélő hamis gu-
lyással lepjük meg a kosztoso-
kat, bizonyára kitörő lelkese-
déssel fogadják. Lám, már itt
az újabb szombat, egy hét után
nyugodt lélekkel visszatérhe-
tünk a grenadírmarshoz. Íme,
nem nagy ördöngösség a re-
formkonyha, ellenben rendkí-
vül hasznos. A zöldségesnek
mindenképp.

Hát nyitva van a százszor
megénekelt, ezerszer megál-
modott uniós aranykapu… Mi
meg beállítunk, mint Pap Andi
a malomba. Szótlanul. A kü-
szöbről nyújtogatjuk befelé
rongyos kalapunkat egy kis tar-
hálásra. Pedig jobban tennénk
tán, ha inkább a nadrágunk há-
tulját takargatnánk vele, mind-
járt kisebb lenne a vásott gú-
nyában a huzat.

B. Szabó Márta

Pillanatképek – szavakban
Egyes üzleti alkalmazottak

arra kényszerülnek, hogy tol-
vajlespózban figyeljék a vásár-
lókat. Megalázó helyzet ez mind
a megfigyelőnek, mind a becsü-
letes vásárlónak. Mit szólnak
ehhez a lopást gyakorlók?

*
Egy választási röplapot ta-

láltam a postaládámban, amely-
nek szövegét a következő aláí-
rás hitelesíti: „Az Önök Vladi-
mír Mečiar-ja”. Ebből az követ-
kezik, hogy ő mindnyájunké,
tehát az enyém is. Az egészben
az a furcsa, hogy ez a polgár-
társunk hatalma csúcsán, va-
gyis 1994–98-ban miért bánt o-
lyan kegyetlenül az „övéivel”,
történetesen a szlovákiai magya-
rokkal is. Ezek szerint még az
ószövetségi elvárásoknak sem
tett eleget. Mikor éri hát el a ke-
resztényi /újszövetségi/ szin-
tet?

*
A választások 2. fordulójá-

nak elején, amikor Mečiar és
Gašparovič közül kellett vá-
lasztani, a tömegtájékoztatási
eszközök szerint a szlovák–
lengyel határátkelők innenső
oldalán szlovák autósok ezrei
törettek lengyelországi hétvégi
bevásárlásokra. Az egyik ilyen
vásárló meg is jegyezte, hogy
ezzel legalább 2000 koronát
nyer. A választások – szerinte
– meg valahogy csak lezaj-
lanak. Példás pofont kapott a
hazafiság vagy micsoda!

*
Városunkban a mečiari iz-

mus egyik közismert képvi-
selője igencsak nyüzsgő álla-
potba hozta magát a szavazást
megelőző napokban. Plakátot
ragasztott, röplapokat dobált a
polgárok postaládáiba, s sze-
mem láttára 5 percen belül négy-
szer is fel-lefutott az egyik köz-
épületünk első emeletére. Úgy
gondolom, még fogyókúrázás-
ra is alkalmas az efféle elnök-
választás.

*
Bugár Béla, az MKP orszá-

gos elnöke az államfőválasztás
2. fordulóját kommentálva
megjegyezte, hogy ebben a for-
dulóban a Mečiartól való féle-
lem győzedelmeskedett. Úgy
látszik, a szlovákiai állampol-
gár megtanulta, hogy ebben az
országban jobb félni, mint meg-
ijedni.

*
Az ipolysági városvezetés

– az utak állapotát illetően –
azzal vigasztalódhat, hogy az
állami utakon /a városon átve-
zetőn is/ legalább annyi a ká-
tyú, mint a városiakon. A költő
szavaival élve: sekély e kéj.

*
Április 20-a körül ébresztő

meleg hozta mozgásba az élet,
a természet nedveit. Minden vi-
rágba borult. Talán az emberi
szívek is?

/ás/

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.

Ipolysági barátaimnak

Egy éve koncertezett az
ipolysági zsinagógában

Jeff Gardner
Megtisztelve éreztem magam, hogy egy csodálatos estét tölt-

hettem az ipolysági ódon zsinagóga falai között, fantasztikus ze-
neértő emberek társaságában. Úgy érzem, hogy Önök inspirálták
triónkat arra, hogy szlovákiai turnénk egyik legjobb koncertjét ad-
tuk Ipolyságon. Elmondhatom, hogy zenészként több országban
megfordultam már, de Ipolyságon különösen pozitív energiában
részesültem, melyet a szívemben fogok őrizni mindörökre.

Remélem, hogy hamarosan újra találkozhatunk, és játszhatok
Önöknek.

Addig is békességet és nagyon jó zenéket kívánok minden
barátomnak ebben a szép szlovákiai kisvárosban.

Üdvözlettel:
Jeff Gardner

/Fordította Tóth Tibor/


