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Tüskék

Se színe, se fonákja
Amennyiben rajtam múlna,

istókuccse szőröstül-bőröstül
elcsapnám a mélyen tisztelt par-
lamentet, mint Isten az árvizet.
Mérnököt, doktort, közgazdászt
és egyéb nagytudományú úri-
embert még az épület közelébe
se eresztenék. Varrónőket meg
foltozó vargát ültetnék a takaros
padsorokba, merthogy azok
legalább szakmunkát végez-
nek. Toldozásban-foltozásban
mindenképp. Idejét se tudja már
a halandó polgár, mikor látott
utoljára olyan törvény napvilá-
got az ország házának falai kö-
zött, amit ne kellett volna rög-
vest reparálásra bocsátani. Az
agyafúrtabbja reformoknak ne-
vezi a bütykölgetést, a bambább-
ja meg módosításnak. Az ízetlen
süketelés zákányos levét pedig
ritkaságszámba menő itókaként
nyeletnék le az átlagpolgárral.
Ugyi, az üres gyomor mindent
bevesz. Még azt is, ha ágon
mutatják a madarat. Hadd örül-
jön az ipse, milyen marha jó lesz
majd neki, ha esetleg sikerül el-
csípnie.

A szociális és munkaügyi
minisztérium agytrösztjei fejét
se átallanám bearanyoztatni.
Forró, olvasztott arannyal, hogy
tartós legyen rajtuk a glória.
Megdolgoztak érte, becsülettel.
Nem papsajt ám olyan idétlen
regulákat kiötleni, amik közt
jómaguk sem igazodnak már el!
Járkálhat a pórnép, ha baja van,
Ponciustól Pilátusig, nem talál
a sok puccos hivatalban egya-
zon dologról két egyformán vé-
lekedő illetékest, az egyszer
fix! Válogatnak a sok nyakate-
kert jogszabályban, mint egri-
ek a templomban. A végered-
mény meg az, hogy kinek mi fáj,
tűröm-olajjal gyógyítgassa.
Testi-lelki ártalomra egyaránt
hatásos medicina. Ráadásul a
dokit illető húszas is zsebben
marad, meg a két-három reci-
pe apatékában történő felmuta-
tására jogosító illeték. Pár do-
boz patikaszer árát hozzászá-
molva egyáltalán nem elhanya-

golható a végösszeg. Némi ü-
gyeskedéssel kitelik belőle a
vasárnapi ebéd. Mi több, bölcs
ember holmi könnyedén ha-
nyagolható gennyes mandula-
gyulladás vagy ócska kis nátha-
láz okán nem szaporítja szeret-
ve tisztelt munkaadója anyagi
gondjait, kiváltképpen hogy
meglehetősen kellemetlen ér-
zés, mikor a teremtés koroná-
ját páros lábbal billentve alag-
soron irányítják melegebb ég-
hajlat felé. Tájainkon pediglen
ez a klíma leginkább a mun-
kaügyi hivatalok folyosóira
jellemző. Tűrik hát sorsukat az
uniós Toldi Miklósok, míg
összejön egy tisztességes nya-
valya a sokezres választékból,
melynek orvoslását már hajlan-
dó finanszírozni szerfölött i-
gazságos és gondos betegbizto-
sítási rendszerünk is.

Aki viszont tősgyökeres
tagja a munkanélküliek népes
táborának, örül, mint a férjhez
menő lány, ha felsőbb körök ál-
dásával aktivizálódhat. Mivel
eddig ugyebár tátott szájjal bá-
multa a felhőtlen tavaszi ég-
boltot, várva a sült galambok e-
sedékes rajzását. Hát húzott már
erre sokféle jómadár, de az a
hülye grillezett tubica csak
nem akar mutatkozni. Nem ma-
rad más hátra, a kihasználatlan
erőforrásokat mozgósítani kell.
Ez így van, kérem tisztelettel,
a kompetens minisztérium ál-
tal megszabva. A tárca alulfize-
tett munkatársai vért izzadva
kiötlöttek egy szuper progra-
mot, amelyben az eddig lábló-
gató, potyázó népség öt teljes
hónapon keresztül a társada-
lom hasznos tagjának képzel-
heti magát. Lényegtelen, milyen
színvonalon dolgozik, milyen
teljesítményt nyújt, a beteljese-
dés napján visszakapja állásta-
lan státusát. Fő, hogy aktivizá-
lódott!

Könyörgöm, magyarázza
már el nekem valaki, hogy ugyan
minek?!

B. Szabó Márta

Pillanatképek – szavakban
Az április végi és május ele-

ji esőzések nagyra növesztették
a lucernát meg a réti füveket.
Sok helyen derékig értek, sőt
jócskán meg is dőltek. A tava-
lyihoz képest ez óriási „előre
lépés”.

*
Szlovákia június 13-án vá-

lasztja meg képviselőit az Eu-
rópai Parlamentbe. A lakosság
az idén már negyedszer gyako-
rolhatja a demokráciának ezt a
vívmányát. Sokak szerint ránk
is fér a demokrácia gyakorlása,
habár – állítólag – elég sokba
kerül.

*
Április 30-án fáklyafényben,

tehát középkori díszlettel történt
az ipolysági határátkelőn a jel-
képes határbontás. Csak a tévé-
kamerák jelezték, hogy a XXI.
században leledzünk. Hogy mi
van az emberi fejekben és szí-
vekben, azt az erőteljes fáklya-
fény sem hozta felszínre.

*
A határbontásnak nem min-

denki örült. A közvetlenül előt-
te elbocsátott vámosok szidal-
mazták, ócsárolták ezt az „eu-
rópai” lépést.

*
Az április 17-i köztársasági-

elnök-választások eredménye-

ként az esélyesebbnek tartott
Mečiar – személyes hagyomá-
nyaihoz híven – magánya vado-
nába vonult, Gašparovič pedig
a szürkeség homályából az ál-
lamfői székbe. Újra bebizonyo-
sodott, hogy a tömeg viselkedé-
se kiszámíthatatlan.

*
A város különböző részein

elhelyezett túltelített nagy kon-
ténerek tupírozott fejdíszhez
vagy sörhabhoz hasonlítanak.
Az ember néha azon csodálko-
zik, hogy az illetékeseknek nem
jelent kihívást ez a látvány.

*
Józsi bácsi az EU-csatlako-

zás utáni napokban hiába várta
a megálmodott testi-lelki bi-
zsergést. Valahol elakadhatott
az ezt kiváltó fuvallat. De – ta-
lán – ami késik, nem múlik.

*
A televízióban hallottuk, az

újságokban olvastuk, hogy két
rendőr milliókat érő csempé-
szett cigarettával ügyeskedett.
Minősíthető ez szakmai árta-
lomnak is?

*
A pihenőpark kerítésének

üreges téglái lassan elfogyogat-
nak. Hasonló folyamat zajlik az
illetékesekben is a türelmet il-
letően?

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.

KOVO RECYKLING,

Bernecei u., Ipolyság; tel.: 0903-248897
Értesítjük, hogy Ipolyságon a Bernecei utcában új

fémhulladék-felvásárló kirendeltséget nyitottunk.
Fizetés készpénzben. Várjuk látogatását.

*
Hulladék vasat felvásárolunk. Tel.: 0910-966977.

MADIC,  CsábMADIC,  Csáb

Tel.: 047/4882208; 0905-390114
Tűzifa és barnaszén
házhoz szállítással
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