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Normá l i s ?

Olvasom az újságot, és köz-
ben kerülget a guta. Az év vé-
gén még mindannyian kisebb-
nagyobb fenntartásokkal, de bi-
zakodva néztünk az új év elé.
Főleg amikor Kaník miniszter
úr az év elején kijelentette, hogy
már pozitívumokat fogunk é-
rezni.

Aztán jött az első pofon: ja-
nuártól 25 %-kal emelik a víz-
árakat. Kuchta úr, az árhivatal
gáz- és vízgazdálkosással fog-
lalkozó szakosztályának igaz-
gatója aztán meg is magyarázta
az emelés okát. Állítólag az eu-
rópai országok közül hazánk-
ban a legolcsóbb az ivóvíz,
mindössze 0,58 euróba kerül
köbmétere, míg például Dániá-
ban vagy Németországban jóval
4 euró fölött van ez az ár, így
nekünk is fel kell zárkóznunk
az uniós árakhoz. Ez mind szép
és jó, csakhogy az igen tisztelt
igazgató úr elfeledkezik egy do-
logról: a példaként felhozott or-
szágokban a polgárok átlagfi-
zetése jóval meghaladja a mién-
ket. Kis túlzással élve: körülbe-
lül annyi fizetést kapnak euró-
ban, mint mi koronában. Kuchta
úr szavai szerint a szennyvíz ára
is emelkedni fog, mivel új be-
fektetések kellenek a csatorna-
hálózatokra és a szennyvíztisz-
títókra. Ám rögtön meg is nyug-
tat: „ez az áremelés viszont ma-
gasabb komforttal lesz kom-
penzálva”. Döbbenetes! A ka-
nalizációban és a szennyvíztisz-
tításban ugyan mi a fene a kom-

fort? Talán minden háztartásból
kézen fogva vezetik majd el a
szennyvizet? Vagy esetleg az ár-
nyékszéket átkeresztelik árnyék-
fotelnak? Mást nem nagyon tu-
dok elképzelni.

Visszatérve Kaník úr azon
kijelentésére, hogy a jövőben
már pozitívumokat fogunk é-
rezni, szó volt arról is, hogy az
első félévben a parlament elé
terjesztenek egy javaslatot az új
családi juttatásokról. Gyakorla-
tilag arról van szó, hogy a támo-
gatást nem csupán azok a szü-
lők kapnák, akik hároméves ko-
rukig otthon nevelik gyermekü-
ket, hanem azok is, akik dol-
goznak. Ez azért már valami!
A következő javaslata azonban
megint közelebb hozta hozzám
a gutát. Szerinte ezt a juttatás-
emelést a szülők felhasználhat-
ják például gyermekgondozók
alkalmazására. Most két eset le-
hetséges: vagy annyival emelik
meg ezt a támogatást, hogy ab-
ból játszva ki lehet fizetni egy
gyermekgondozó havi bérét,
vagy a gyermekgondozók éh-
bérért fognak dolgozni. Egyikre
sem mernék fogadni.

Végül még egyszer reagálnék
Kaník úr ígéretére. Tízegynéhány
éve már ígértek nekünk Sváj-
cot, amiből csupán az importált
svájci sajt vált valóra. Az eljöven-
dő pozitívumokról meg csak eny-
nyit: a fuldoklónak mentőövre
van szüksége, nem pedig a meg-
mentéséről szóló ígéretekre.

Belányi Gyula

Tisztelt olvasók, kedves érdeklődők!
Szívesen várom jelentkezésüket, ha még nem döntöt-

tek ez évi nyaralásukról. Júliusban tíznapos pihenésre
invitálom Önöket és családjukat Olaszországba. Szállás
kempingben, 4 férőhelyes sátrakban, teljes ellátással.

Ár: 6190 korona személyenként.
További információt nyújtok a 0915-709267-es mo-

bilszámon vagy személyesen az városi hivatal épületében
az emeleten.

Jelentkezni 2005. február 20-ig. lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Jámbor Mónika

Megrendeléseket veszek fel az ORIFLAME kataló-
gusból. Tel.: 0908-384097.

*
Bérbe adok vagy eladok 10 áras kertet /vagy egy ré-

szét/ a Siposs utcában Ipolyságon. Tel.: 7411275 vagy
0904-259799.

Febr. 2. –  Gyertyaszentelő napján ha enyhe az idő,
   később hosszú lesz a tél.

Ha a medve kijön a barlagjából, s a napsütésben meglátva
a saját árnyékát visszacammog, visszatér még a tél.

Febr. 3. – Balázs napján ha esik az eső, jégverés lesz a
határban.

Febr. 6. – Ha Dorottya napja hideg, tíz nap múlva is az lesz.
Febr. 14. –  Ha házasodnak a verebek Bálintkor,

     Készülődhetsz a tavaszra bármikor.
Febr. 19. – Zsuzsanna elviszi a havat, megszólaltatja a

pacsirtákat.
Febr. 24. – Jégtörő Mátyás ha jeget talál, megtöri és elviszi,

ha nem, akkor hoz.

Lehet szó akár születésnapról, elsőáldozásról,
bérmálkozásról, esküvőről, keresztelőről,

esetleg céges születésnapokról
vagy szalagavatóról.

Én megvalósítom eltervezett tortáját!

Keressen fel telefonon,
vagy jöjjön el személyesen,

nagy örömmel várom!

A z ipo lys á g i  s ü t ö de
s z í vé ly e s en  vá r j a
me g ren de l é s e ike t
bá rmi l yen  t ére n .

Ipolyság, Kertész u. 15.
/Šahy, Záhradnícka 15/

Tel.: 0903-064952,
036/7411167

Népi hiedelmek – február

Jeget, ha itt lelte még,
Mátyás veri szerteszét.

S félj, ha nincs jég, mivel ő
Egy új telet hív elő!


