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T üs ké k Pillanatképek – szavakban

Éhes disznó makkal álmodik Az utolsó „emberhónap” –
december –  emberséges volt
hozzánk. Az első felében ked-
veskedve, kíméletesen szokta-
tott bennünket a téli időhöz. 17-
én megijesztett  a 8-10 centis
hóval, majd 21–22-én bekemé-
nyített /-10 oC alá süllyedt/ a hő-
mérséklet. A 23-i 3 cm-es hóré-
teg lényegében a karácsonyi
enyhülést /5-10 oC/ harangozta
be. Az ünnepek alatt eltűntek a
tél erőtlenkedő nyomai. Egye-
sek amiatt siránkoztak, hogy nem
volt igazi fehér karácsonyunk.

*
Egyre több a kiskorú bűnöző

Szlovákiában, olvassuk napila-
punk ugyane számában. Az il-
letékesek – nincs rá pénz meg-
indoklással – mégis sorra zárják
be a szabadidőközpontokat, a-
hol minden bizonnyal más irányt
szabnának a bűnözésre hajla-
mos fiatalok fantáziájának. De
mit tehetünk, „ha Szlovákiában
ez így van”!

*
Lapozgatom a karácsonyi la-

pok t évéműsorai t. A szinte
százszázalékos amerikai filmkí-
nálat borzongás t vált ki ben-

nem. Nem hiszem, hogy a film-
szakma terén az európai és más
kontinensek filmesei ennyire el-
lehetetlenedtek volna. Vagy a
pénz és más hasonló, nem szel-
lemi tényező beszél...

*
A Hviezdoslav utcai garázs-

sor tulajdonosai minden bizony-
nyal a 2005-ös évre halasztják
telepük egyik, a bútorraktárral
szomszédos förtelmesen gazos
zugának gyomtalanítását. Az is
lehet, hogy kétévi gyomtalaní-
tási  műveletet fognak össze-
vonni. Ez is egyfajta megtaka-
rítási szándék. De miért nem
kérték meg a közelben szorgos-
kodó közmunkásokat, hogy az
ő portájukon is csináljanak ren-
det?

*
Egy házaspár megy az egyik

ipolysági utcán. Mintegy két
méteres a köztük levő távolság.
Nem kerülhetnek közelebb egy-
máshoz, mert széles jégborda
választja el őket. Valaki megint
nem takarította el az akadályt
az emberi kapcsolatokban.

/ás/

Legalább olyan távol áll tő-
lem a közgazdászat, mint Ma-
kó Jeruzsálemtő l, mégis bele-
beleolvasgatok a lapok gazda-
ságpolitikai rovatába. Töredel-
mesen be kell vallanom,  hogy
amennyit az el emzésekhez ér-
tek, észre se venném, ha kínaiul
írnák őket, mindazonáltal jövő-
be vet ett hitem kútforrását ké-
pezik. A kamatl ábak, százalé-
kok, gazdasági mutatók zűrza-
varából ugyani s egyre-másra
kivil áglik, hogy aggodalomra
semmi  ok, mert  térdig gázo-
lunk már a szebb jövőben, ma-
holnap azt se t udjuk, hová le-
gyünk jó dolgunkban. A mező-
gazdászok meg már egyenesen
ott t artanak, ahol az egyszeri
szamár: mennek a jégre. Mert-
hogy nem tudnak mit kezdeni
a bazi nagy uniós bevételeik-
kel, na meg a megtermelt zöld-
séggel. Ezer szerencse,  hogy
nem vagyunk tengermelléki or-
szág, még képesek lennének
vízbe ölni a sok káposzt át és
sárgarépát. Így csak simán be-
szánt ják. A városi panellakó
pedig szálanként vásárolja a le-
vesbe valót, nem is beszélve a
szociáli s intézményekről vagy
i skolai  étkezdékrő l.  Ámde
nincs új a nap alatt, előfordult
már ilyesmi a történelem folya-
mán. Igaz, lett i s jókora felfor-
dulás belőle, nyögte a fél világ,
de hát minket ez a veszély nem
fenyeget, hiszen tájainkon min-
den a legjobb úton halad a földi
mennyország megvalósulása
felé. A hátralévő pár száz esz-
tendőcskét majdcsak átvészel-
jük valahogy! Különösen ha
megfelelőképpen sajátítjuk el a
magas  szinten való koldulás
művészetét, hogy elegánsabb
kifejezéssel élj ek: a pályázat-
írás tudományát. Príma kis pro-
fessziót hozott l étre a kollektív
szükség, tekintve, hogy aki nem
mestere a „prodzsektírásnak”,
labdába sem rúghat az ál talá-
nos t arhálás össznépi ját szmá-
jában. Eleve megrostálódik mind
a kéregetők, mind a szakembe-
rek tábora, mivel a nyugdíjkor-
határhoz közeledők döntő több-

sége nyelvtudás hiányában „szó-
hoz se jut”. S zámos rámenős
szakinak azonban biztosí tva a
mindennapi fehér ing és kenyér.
Reszkess unió, itt vagyunk!

Mindenesetre továbbra is
rendületlenül hiszem, hogy va-
lami igazságuk végül is van a
gazdasági fellendülésről mesél-
gető ökonómusoknak, elvégre
fizetésemelésre számíthat a dol-
gozó nép. Szép,  egységes  szá-
zalékkulcs szerint. Az más lap-
ra tartozik, hogy egyesek egy ki-
ló  hús  árával gyarapszanak,
mások legalább egy kiló kavi-
árra valóval lesznek előkelőb-
bek. Kiló ez is,  kiló az is, nem
igaz?

Hát csak nem tömheti akár-
miféle izzadtságban güriző mu-
ki kaviárral a fejét!? Hová jutna
a vil ág oly korrekten szabott
rendje? Mindenkinek tudása és
érdemei szerint! Aki elbambás-
kodta a lehetőséget, hogy a tár-
sadalom krémjéhez tartozzék,
magára vessen! Egyen élete vé-
géig főtt krumplit! Hacsak azt
is be nem szánt ják a szántóve-
tők fene jó dolgukban.

Manapság a gazdasági nö-
vekedés legbiztosabb jelének
az áremelés számít, ezért akko-
ra kő esett le a szívemről, mint
Toldi Miklós malomköve, mi-
kor a zsebbe-nyúlkálós  híreket
böngészgetve felfedeztem, hogy
szaporán igyekszik ám felfelé
a naponta használatos energia-
hordozók ára. „Gázban, víz-
ben, villanyban az orvosság”
– mondaná egy mai Tenkes ka-
pitánya, merthogy mire a pol-
gár ki fizeti a havi rezsijét, hát
ugyancsak gyomorkímélő élet-
módra foghatja a famíliát. A-
mellett megszabadul a stressz-
től is, hisz egy percig sem kell
törnie a fejét, mit kezdjen a ma-
radék pénzével. Állam bácsi
majd gondot visel rá, beépíti az
egyre szilárduló (magán)köz-
gazdaságba. Az istenadta nép
pediglen karba font kezekkel
leshet i a profitot. Ja, kérem, é-
hes disznó mindig makkal ál-
modik.

B. Szabó Márta

Az Ipolysági Városi Könyvtár nyitvatartási
ideje (Janko Kráľ u. 52.; tel.: 7410940)

Hétfő         sz aba dnap
Kedd 13.00 – 17.00
Szerda 8.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Csütörtök 8.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat 9.00 – 12.00

MEGNYÍLT A KÖNYVTÁR

Kös zöne tnyil vání tás
Köszönjük minden kedves rokonnak, barátnak, munka-

társnak, ismerősnek, aki elkísérte utolsó útjára drága halot-
tunkat,

Ujvá ry  Jó z se fet ,
és virágadományaival igyekezett enyhíteni mély fájdal-
munkat.

Külön köszönjük az ipolysági kórház belgyógyászati és
intenzív osztálya, a mentőszolgálat és a Harmony mentőszol-
gálat dolgozóinak áldozatos munkáját.

A gyászoló család.
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