
Minden, amit a húsvétról tudni érdemes 

     A húsvét a keresztényég legnagyobb ünnepe, Jézus 
Krisztus feltámadására emlékezünk ilyenkor.  
   A közös eredet azonban a héber pészah, a keresztény 
és a zsidó ünnep a 325-i niceai zsinat választotta szét. 
Egy átfogó, terebélyes csokorba szedtünk mindent, 
amit húsvétról tudni érdemes. Azt hallották például, 
hogy a nyúl lehet, hogy egy fordítási hiba miatt került 
be az ünnepkörbe, mint szimbólum? 
   A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és 
más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a 
pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a 
keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. 
   A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresz-
tény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.  
 

  A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szó-
val együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején 
volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. 
   A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a 
feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását 
jelzi. 
   A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár sze-
rinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a hé-
ber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. 
Március 22. és április 25. között   
  A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltá-
madás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni 
első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-
ben) A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ün-
neplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az 
egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat “elkerülte”. 
   Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi 
időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat.  
    Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. 
Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi sza-

kasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – 
hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. 
 
Jézus feltámadásának ünnepe  

   Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadá-
sát. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legje-
lentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünne-
pét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg 
az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg é jenzése 
közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütör-
tök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfo-
gatását idézi emlékezetünkbe. 
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Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja.  
Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta 
– harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. 
 
Húsvéti jelképek, szimbólumok 

Barka 

 
A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. 
Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást. 
 
Bárány 
 
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egy-
éves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti 
bárány Jézust is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból való kime-
netelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán. 
Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: “Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoz-
tatott érettünk”. 
 
Nyúl 
 
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel 
kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozha-
tó, amely égitest a termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint a germán hagyomá-
nyok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjá-
ban négylábú állattá változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk is német közvetítéssel került, de kialakulását 
homály fedi. 



                            
      Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot 
ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, 
hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század végén a képes 
levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott. 
A tojás 
    A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem 
nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. 
   Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leg-
gyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tu-
lajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a tojások 
díszítése az egész világon elterjedt. 

                                  
   A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg egyszínűek vol-
tak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Ké-
sőbb kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal “írták” a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szö-
veg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok 
voltak, akiktől a lányok megvásárolták azokat. 
   Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített 
tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták 
geometrikusak. 
   A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16 me-
zős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű 
mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények le-
hetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek 
nevezik. 



                                                          
      Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a tojás-
játékokhoz. Egyik ilyen játék például a Kecskemét környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással 
szemben állva a tojásokat egyre erősebben összeütögetik, s az nyer, akié épen marad. Másik játék a tojással való lab-
dázás. 
   Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a párját. 
Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: “Krisztus feltá-
madott.” Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szeren-
csét hozó amulettek. 
   A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották. 
Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt. 
Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, 
milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi 
lesz a férjük foglalkozása. Ugyanaz lesz, mint az első férfié, aki belép a házba. 
    A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység ősi 
jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az embe-
rek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki. 
Locsolkodás 
   Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennma-
radtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában 
(kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. 

                              
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltáma-
dás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, 
vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha hideg volt húsvét-
kor bizony betegség is származhatott ebből. 
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   Erdély bizonyos vidékein a fiúk a kiszemelt lány (amelyik a legjobban tetszik nekik) kapujára nyírfaágat tűznek, 
másnap pedig csapatostul kérnek bebocsáttatást, és kíméletlenül megöntözik vödörből a választottjukat. 
    A lányok a locsolóknak festett (piros vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly hagyományai van-
nak Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt, vidéken a házaknál természetes anyagokkal 
festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió főzetével. 
   A tojás írásának, azaz a cirkalmas minták készítésének legegyszerűbb módja az, ha a mintát viasszal készítik el, 
majd a tojást festékbe mártják.  
   Így a mintát a viasz miatt nem fogja be a festék. Vannak olyan tájegységek, ahol kezdetben csak a köszöntő mon-
dás volt divatban, a locsolkodás szokását csak a XX. században vették át (bukovinai székelyek). 
   Dunántúlon a locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés.  Sibának nevezték a vékony általában fűzfa-
vesszőből font korbácsot, mellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre a lányok szalagot kötöttek és a 
fiúkat borral vendégelték meg. 
 
 

Száz lejjel növelné a minimálbért a Ponta-kormány 

   A Nemzetközi Valutaalap (IMF) beleegyezését kéri a kormány ahhoz, hogy 700 lejről 800 lejre növeljék a mini-
málbért – közölte csütörtök este a miniszterelnök. Ezzel teljesülne a szakszervezetek egyik legfontosabb követelése. 
Victor Ponta elmondta, ha kérésüket az IMF jóváhagyja, az idei költségvetési törvénybe foglalnák az országos mini-
málbér új összegét. 
   A Nemzetközi Valutaalap január 15-én érkezik az országba. A Szociál-Liberális Szövetség kormányzási program-
jában azt vállalta, hogy 2016-ig 1000 lejre növeli a minimálbért. 
 
Forrás:  Új Magyar Szó Online 
 

Visszamenőleges hatályú nyugdíjemelés Romániában 

   Négy százalékkal nőnek a nyugdíjak Romániában, a minimálbér is várhatóan emelkedik - közölték kedden 
román hírügynökségek. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A nyugdíjak emeléséről kedden döntött a Victor Ponta vezette román kormány, amely sürgősségi rendeletet foga-
dott el. Ezt visszamenőleges hatállyal is alkalmazni fogják, hiszen az emelés január 1-jétől érvényes. Romániában 
2010-től, a megszorító intézkedések óta be vannak fagyasztva a nyugdíjak, azóta most először növeli a kormány az 
öregségi járandóságokat.  
   Victor Ponta miniszterelnök bejelentette, hogy a minimálbért is megemelik 800 lejre (53 800 forint) a jelenlegi 700 
lejről (47 100 forint). Elsőként február 1-jén fog nőni 50 lejjel a minimálbér, majd júliusban újabb 50 lejjel.  
   A román kormány ezeknek a kiadásoknak a fedezése érdekében módosította az adótörvényeket, így a keddi kor-
mányülésen máris elfogadták azt a három különadót, amit a gáz- és olajkitermelőkre, gáz- és áram-szolgáltatókra, 
valamint a természeti és ásványi kincsek kitermelésével foglalkozó társaságokra vetnek ki február 1-jétől. Ezek a kü-
lönadók 2014-ig hatályosak.  
   A bukaresti kabinet februártól a sör jövedéki adóját is növelte 10 százalékkal, áprilistól pedig a cigaretta jövedéki 
adójának újabb drágulása is esedékes. A kormány a gazdák adózását is módosította úgy, hogy mintegy 600 ezer gaz-
da esetében egy kisebb mértékű, de egységes adót vezet be az adócsalás visszaszorítása érdekében. A román kormány 
az idén összesen 2,9 milliárd lej (194 milliárd forint) plusz bevételre számít az adóemelésekből. 
 
http://hvg.hu/gazdasag/20130122_Visszamenoleges_hatalyu_nyugdijemeles_Rom 
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ÁPRILISI JELES NAPOK  
Április 12.  
Gyula napja, az esztendő századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregűző nap, a nagyta-
karítás, mosás, tisztálkodás napja. Ilyenkor a teheneket, lovakat is leöntötték, lemosták vízzel. 
Április 24.  
Szent György napja, a sárkányölőjé, aki a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje 
volt. A legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt. 
   Az ókori Rómában ezen a napon ünnepelték a Paliliát, amely pásztorünnep volt. Magyarországon az álla-
tok tavaszi legelőre hajtásának napja, ekkor álltak újra munkába a juhászok, kanászok. Számos hiedelem 
élt, melyekkel ezen a napon az állatok termékenységére, egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. A döntő-
en állattartásból élő népek életében kiemelt jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az állatok 
megóvása a betegségektől, a járványoktól, a rontó szellemektől rendkívül fontos volt az egyén és a közös-
ség boldogulása szempontjából.  
   Sok helyütt varázserejű füvek (gyógynövények) tűzre vetésével, füstöléssel igyekeztek megóvni az állato-
kat a rontástól. Az ország számos településén Szent Györgykor is gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények 
körbetáncoltak, átugrottak. 
Április 25. 
 Márk napja, búzaszentelő nap. Márk evangelista ünnepe. 
    Általában az ünnepet követő vasárnap mise után a hívek a templom körüli zászlós körmenetben vonultak 
fel, majd a mezőn a pap megszentelte a búzát. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és rontásűző-
nek hitték. 
 

HASZNOS TUDNIVALÓK A GYÜMÖLCSÖSBEN, DÍSZKERTEKBEN ÉS ZÖLSÉGESBEN 
 

ÁPRILIS 
 

 - a gyümölcsösben, áprilisban, ha nincs elegendő csapadék a fiatal fákat öntözni, kell 
 - porhanyítsuk a gyökerek körül a koronák alatt a talajt 
 - a díszkertben telepíthetünk évelőket, vessük el az egynyári virágok magvait 
 - a rózsát permetezzük levéltetű ellen 
- biopermetlé levéltetű, takácska és más kártevők ellen: - 5 kg zöld, vagy 800 gramm szárított csalánt 50 
liter vízben 14 napig állni hagyjuk, ebből az oldatból permetezéskor 1 literhez 10 liter vizet adunk, vagyis 
egy 15 literes permetezőhöz 1, 5 (másfél) liter csalánlevet használunk, a többi állott víz. Egész évben 
használható. 
- a zöldségesben vethető a cékla, a tök, az uborka, nyári retek, dinnye, zeller, burgonya, ha az időjárás 
megengedi és eléri az optimális hőmérsékletet, megkezdhetjük a korai paradicsom, paprika, padlizsán
(vinetta), nyári káposzta palánták kiültetését, zöldbab elvetése, erre nagyon ügyeljünk, mert a hőmérsék-
letre nagyon igényes, ha a talaj nem éri el az optimális 15-20 fokot sok mag odaveszhet. 
 A fóliában – április elején megkezdjük a talaj előkészítését a palánták kiültetéséhez 
    - megfelelő növényvédelmi szerek kijuttatása 
- a paradicsom, paprika, uborka, dinnye, zöldbab előnevelt palánták kiültetése. 
    - a spenót, saláta, korai káposzta, korai retek betakarítása 

MÁJUS 

    -  a gyümölcsösben – a fákon ritkítsuk meg a gyümölcsöket 
         - alkalmazzunk természetes vagy vegyszeres növényvédelmi védekezést 
    -  a zöldségesben – folytatjuk a még el nem vetett magvak elvetését 
         - elvetjük az őszi paradicsom, karalábé, karfiol őszikáposzta magjait 
         - megkezdjük a már kiültetett és kibújt növények kapálását, öntözését és növényvédelmi munkálato-
kat 
         - kipikérozzuk a hagymát, póréhagymát és zellert 
    - a virágoskertben – kiültetjük a muskátlit, öntözzük a kibújt virágpalántákat 
A fóliában – ügyeljünk a megfelelő szellőztetésre és öntözésre, a szellőztetésre különösképpen, mivel 
általában a magas hőmérséklet visszahat a növény és a termés növekedésére 
         - ne feledkezzünk meg a növényvédelmi munkákról sem 
         - 10 – 12 naponként , vagy ahányszor szükséges lazítsuk meg a talajt a növények körül, mivel a sok 
locsolástól leverődik. 

                                        TÓTH ZS 



MEGHÍVÓ A HEGYKÖZI MAJÁLISRA—2013 
 

    Hegyköz-csatárból jelentjük, lesz az idén is majális, a tótteleki erdészháznál, április 30 és május elsején, 
várjuk kedves vendégeinket, ki a szabadba.  
   Mi biztosítjuk a szórakozást, részt lehet venni, sportos vetélkedőkben, játékokban, táncolni lehet a sza-
badtéri diszkóban, mi több, enni, inni és mulatozásban lesz módunk. Szeretnék vissza tekinteni a múltra.     
   Már az 1950-es évektől rendeznek majálist az Ágoston kútnál, ahol kristály tiszta, forrásvíz van még ma 
is. Fillegória, fapadok asztalok álltak a vendégek rendelkezésére. Az erdő közepén, nagy füves területen 
pokrócokat terítettünk le, kipakoltunk enni, inni valót, a fillegória mellett szólt a rézbanda, ettünk, ittunk, 
mulattunk, még Laci konyha is működött. Igen ám de az eső május elsején gyakori, földút vezet 4 kilométe-
ren a kútig, ami elázott.  
   Valamikor ez nem volt nagy baj, mert a szekerek, meg a traktorok könnyen visszajutottak a faluba, még a 
sárban is. A személygépkocsik elszaporodásával, nagy eső után, sok leragadt a sárba. Nos éppen ezért dön-
töttünk úgy, század ezred forduló táján, mivel a kor követelményeinek az Ágoston kúti kirándulóhely már 
nem felelt meg, hogy áthelyezzük a rendezvényt a tótteleki erdészházhoz. Indoklásként, had mondjam el, itt 
sokkal jobb az infrastruktúra. Az aszfaltos úttól 200 méteren, kövezett út vezet az erdészházig, ahol festői 
környezet várja a kedves idelátogató vendéget. Itt már van áramellátás, színpadi műsorokat mutathatunk be, 
szabadtéren, mert működik a hang és fénytechnika. Szivattyúval van meg oldva az ivóvíz ellátás. 
   Továbbá, el szeretném mondani mi minden történt, amióta az erdészháznál rendezzük a hegyközi majá-
list. Az első évben gyermek produkciók, játékok, például kötélhúzás, zsákban ugrálás, valamint egy néhány 
felnőtt színpadi produkció szórakoztatta a közönséget, éjszaka pedig szabadtéri diszkó, reggelig. A követ-
kező évben az előzőek mellé, már számos, minőségileg jobb műsort készítettünk. És óriás tábortüzet gyúj-
tottunk, aminek a varázsa káprázatos. A következő években, már megjelentek, nagynevű magyarországi 
sztárvendégek, a Kerozin Dupla Kávé, Splash, Krisz Rudi stb. Ezen színvonalon az idén is emelünk és a 
végleges program összeállítása után, időben tájékoztatjuk vendégeinket, de reméljük elfogadja meghívásun-
kat és it lesz a hegyközcstári színpadon DELHUSA GJON. Befejezésül, egy-egy májusi futó zápor, hűsítő-
en hat. A frissen felöltözött, természetben ilyen hosszú kemény tél után jó élvezni a tavasz éltető hatását. 

Intejú Sztankovics Gyulával. Készítette Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 

 
VICCSAROK 

Az öreg székely bemegy a városi bordélyházba és mond-
ja: - Nőt akarok ! 
- Papa, mostanság már nem nővel szokták hanem csirké-
vel! 
- Akkor kérek egy csirkét! Megkapja, felmegy a szobára 
és jól elhancúrozik vele. 
Másnap megy megint: 
- Kérek egy csirkét! 
- Ma már nem a csirke hanem a peepshow a menő! 
- Akkor legyen az. Beül a fülkébe és látja hogy egy nő öt 
palival szexel. Nézi nézi és átszól a szomszédkukkolónak: 
- Nem semmi a műsor! 
- Ez semmi, látta volna tegnap az öreget a csirkével! 
 
Idős székely házaspár ücsörög a ház előtt. 
Morfondírozik az öreg: 

- Te, Anyjuk! Egyikőnk meghal, én beköltözök a városba. 
 
TV-riporter interjúvolja az erdélyi havasokban az öreg 
székely pásztort: 
- Meséljen a kedves városi nézőknek valami izgalmas tör-
ténetet innen a vadregényes erdélyi havasokból! 
Az öreg sokáig rágja a pipája szárát, majd kiböki: 
- Eccör elvöszött ögy köcskö. 
- És??? - kérdi felcsigázottan a riporter. 
- Oszt möglött. 
 
Az öreg székely házaspár kinn ül a tornácon. 
A néni megszólal: 
- Jakab, te szeretsz engem? 
- Persze. 
- Csak azért, mert sosem mondod. 
- Egyszer már mondtam, majd ha változik, szólok! 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


