
 

Hegyközcsatár község  hírlapja   2014. VIII. Évf.   8. szám, Augusztus 

Hegyközi Napok szombati események 
 

     

Minden év augusztusának első hétvégéjén rendezik meg a Hegyközcsatárban a tágas Kismezőn a hí-
res Hegyközi Napokat, így volt ez az idén is szombaton, 2014 augusztus 2-án, amely a sportról,  

zenéről és szórakozásról szólt. 
 
    Az időjárás ez alkalommal is kedvezett a szervezőknek és a közönségnek egyaránt, a kilátogató jól érezte magát, hiszen a 
kánikulára jellemző hőség csak a délutáni időszakban érte el a rendezvény helyszínét. 
    A VIDIFISZ kispályás foci kupába felkeltette az amatőr csapatok figyelmét, hiszen kilenc csapat nevezett be a környező 
településekről.  
    A helyi csapat felkészítését és a focikupa lebonyolítását Hodisan Alexandru (mindenki Sandu bácsija) vállalta magára, hi-
szen ő maga sokáig focizott de a helyi fiatalokat is oktatta a futballozásra. 
    A nagy küzdelem végén a biharpüspöki csapat bizonyult a legjobbnak ők vihették haza a VIDIFISZ kupát, másodikok a 
bihariak lettek. 
      Közben nagy kondérokban főtt a finomabbnál – finomabb bográcsgulyás, minden csapat saját titkos receptje után, amelyet 
jó étvággyal fogyasztottak el a focisták és motorosok. Tulajdonképpen ez is egy verseny volt, amelyen a Bográcskirály kupát a 
Csavargók csapata nyerte. 



      A Hidegkútnál kialakított MotoCross pályán végül, akik beneveztek úgy döntöttek, hogy ne csak bemutató jellege legyen a 
sportrendezvénynek, hanem tétje is, ezért átnevezték versenynek a mai MotoCross pályán rendezett sporteseményt.   „… tulaj-
donképpen terepmotoros ügyességi bemutatóra készültünk, amelyet első alkalommal rendezünk meg Hegyközcsatárban a    

   Hegyközi Napok keretén belül, végül verseny lett belőle, mert a sok tapasztalattal rendelkező motorosok úgy ítélték, megy, 
hogy ez a pálya és rendezés megéri azt, hogy verseny legyen belőle. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a résztvevők-
nek minél nehezebb pályát alakítsunk ki, hogy a közönség minél látványosabb bemutatót láthasson”- mondja Juhász Csaba, aki 
a rendezvény egyik szervezője és szponzora.  
     Sokan voltak kíváncsiak a MotoCross bemutatóra, ezért a biztonsági korláton kívül sokan gyönyörködhettek a sikeres ugra-
tón, akadály leküzdésen vagy éppen a vizesárkon való átjutást, ami a legnehezebb része volt a pályának, itt kellett a pályabí-
róknak a legtöbbet segíteniük a versenyzőknek.  
     Első helyen végzett B.Tóth Zoltán Szalárdról, aki a legjobb idő értékkel teljesítette a pályát, második a debreceni Antal 
Csaba, míg a harmadik helyen ugyancsak a szalárdi Kiss Imre végzett. 

    Az ünnepélyes megnyitót a színpadon tartották, amelyen jelen volt Cseke Attila az RMDSZ parlamenti képviselője, vala-
mint a környező magyar települések polgármesterei és alpolgármesterei családjaikkal, tanácsosokkal. 



    „… szükség van ilyen és ehhez hasonló falunapok megrende-
zésére, mert ezen rendezvényeknek közösség formáló és megtar-
tó erejük van, de nem utolsó sorban az embereknek szükségük 
van egy kis kikapcsolódásra, szórakozásra is” – mondta a képvi-
selő. 
    „… nem könnyű feladat egy ilyen rendezvényt megszervezni, 
ezt nagyon jól tudják a jelenlévő polgármester kollégák is , hi-
szen minden azon múlik, mennyire tudjuk bevonni a vállalkozó-
kat és magánembereket a rendezvénybe, mivel az ők 
szponzorizálásukon múlik akár a fellépők létszáma és kalibere 
is , ezért köszönöm mindenkinek aki bármilyen formába is segí-
tett nekünk abban, hogy ma itt a Kismezőn mindenki jól érezhes-
se magát és jól szórakozzon…” – mondta a polgármester.  
    A hegyközcsatári Angels mazsorettek ma egy erre az alkalom-
ra készült koreográfiával lepték meg a közönséget, szóló tánco-
kat is láthattunk, úgy a kisebbektől, mint a nagyobbaktól, nagy 

sikert aratva a közönség soraiban. 
  Kun Zsolt humorista előadásán hasukat fogta a közönség, nem 
hiába a Dumaszínház előadója. 
   Cripto illuzionista ismét nagyot remekelt a csatári színpadon, 
ismét bámulatba ejtette a közönséget akár csak a majálison. 
    Mindenki nagy érdeklődéssel várta a Children of Distance 
együttes előadását, sokan voltunk, akik nem ismertük zenéjüket, 
de egy pár zeneszám után egyre többen közeledtek a színpadhoz, 
hiszen egy fergeteges koncerttel mutatkoztak ma be itt Csatáron. 
    A bukaresti XFaktor egyik győztese Natalia Selegean egy jó 
hangúlatú előadást tartott a csatári szín padon. 
    Mohácsi Brigitta tizenöt perces előadására több ezren állták 
körül a színpadot, közben hatalmas villámok cikáztak az égen, 
féltő volt hogy a rendezvényt elmossa az eső, de nem elkerült 
ezen a Kismezőt.  
    Tíz óra multával a két műsorvezető Juhász Csaba és Száraz 
Endre egy nagyon különös bejelentést tettek a színpadon, éspedig 
elmarad a várva várt Király Viktor koncert. Először igazi tréfának vette mindenki, csak röhögtünk rajta, de végül beigazoló-
dott, hogy a hír nem kacsa, ugyanis nem hivatalos értesülések szerint Viktor lejárt amerikai útlevéllel és személyazonossági 
nélkül jelent meg a magyar-román határon és természetszerűen nem lévén rendben iratai nem engedték be Romániába. Ígéretet 
kaptunk, hogy írásban tájékoztatnak bennünket és a közönséget a történtekről, és ellátogat Hegyközcsatárba koncertezni, ezzel 
is kárpótolva a közönséget a történtekért. 
 

Hegyközi Napok vasárnap délelőtti eseményei 
Kettes fogathajtás a Kismezőn és koszorúzás a református templomkertben az I. és II. Világháborúban elesettek emlék-
művénél 
  A korai reggeli órákban már nagy volt a nyüzsgölődés a 
hegyközcsatári Kismezőn, sorban érkeztek a szebbnél szebb fo-
gatok, határon innen és túl a Hegyközi Napok keretén belül meg-
rendezendő nemzetközi kettesfogathajtó versenyen, ez alkalom-
mal is két kategóriában, az akadályhajtás és a vadászhajtás.  

    Amíg a pályamesterek dol-
goztak Rákóczi Lajos irányítá-
sával, hogy minél jobb és látvá-
nyosabb pályát alakítsanak ki, 
akkora a református templom 
harangjai a dombtetőről bekiált-
va a település minden lakosának 
hajlékába, megemlékező Isten-
tiszteletre hívott mindenkit. 
Rendhagyó istentisztelet ez a 
mai több szempontból is, hiszen 
ma egy éve állíttatta a közösség a templomkertbe az I. és II. Világháborúban elesett katonai és 
civil áldozatok emlékére, akik életüket áldozták a hazáért, magyar nemzetünkért. Rendhagyó 
azért is mert alig egy pár napja annak, hogy száz éve kitört az első Világháború, amelyben 
több százezer magyar család maradt csonkán, nőttek fel a gyerek árván, mert egyik vagy má-
sik szülő ott veszett az ártalmatlan csatában.  

Tóth Zs. 



Ezen ismeretek tudatában alapozta Miklós Csaba Péter református lelkipásztor igamagyarázatát, amelyet Pál apostol 
a Rómabeliekhez írt levele 8,22 
„Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.”- szólnak az Ige hangjai.  
Igen a népek nemzetek, mint a magyar nemzet is a mai napik, nyögi a sok áldozatokat, a háború szörnyűségeit, az 
utána maradt romok újjáépítését, a sok árva, félárva gyerekek könyörgő imáit, és mi, akik itt vagyunk, mi is száz év 
távlatából. 
    Az igemagyarázatot követően a gyülekezet kórusa elénekelte a Nézz az Úrra, És ne félj!- éneket, majd a lelki-
pásztor ismertette az egy éve felépített emlékmű történetét, fejhatással és csendes imával emlékeztek meg a 
hagyközcsatárban elesettekről, az egyházközség lelkipásztora és gondnoka elhelyezték megemlékezés és kegyelt 
koszorúját az emlékmű talapzatán.  
    A kórus ismét énekkel szolgált ez alkalommal az Életutam míg e Földön járom, kezdetűvel majd elénekeltük 
nemzeti imánkat, a Himnuszt. 
   A Kismezőn közben folytak a versenyek, hiszen 15 fogat 21 versenyzővel regisztrálta magát, a sorrend kialakítása 
el is indultak a fogatok az egyébként nagyon nehéz pályán, amely kisebb átalakítással hasonmása volt a németorszá-
gi Esseninek.  
     A zsűri elnöke ez alkalommal is a jól ismert Rákóczi Lajos, aki a Román Fogathajtó Válogatott csapat vezetője. 
     Rákóczi Lajos  profi módon kommentálta az eseményeket, hiszen neki  nagyszerű tapasztalata van a fogathajtás-
ban, Gergő fia több hazai és külföldi díjjal,  éremmel, elismeréssel büszkélkedhet.  Nem volt könnyű dolga a zsűri-
nek, hiszen a versenyt mindenki komolyan vette, és megpróbálta kihozni a maximumot úgy a lovakból, mint saját 
magukból a nagy kánikula ellenére.   
    A szünetekben, hiszen azokat is be kellett iktatni a nagy meleg miatt a kabai lovassport kiválóságai mutattak be 
némi ízelítőt hogyan is engedelmeskedik a ló bizonyos helyzetekbe. Látványos volt a bemutató és sikeres. 
   Elsőként az akadályversenyt bonyolították le, amelynek fináléjában elmaradt a meglepetés, hiszen az elmúlt verse-
nyek állandó versenyzője két szép lovával a Kabáról érkezett Molnár József.  II. hely – Tóth Dávid – Paptamási III. 
hely- Lévai Zsombor – Szalárd, IV. HELY – ifj. Dorsonszki Imre Hegyközcsatár. 
A délutáni vadászhajtás már a nagy melegben folytatódtak egy kis hűsülés után úgy a lovaknak, mint hajtóiknak.  Ez 
alkalommal a következő sorrend alakult ki: I. Hely – Molnár József - Kaba, II. hely - Fitero Petre – Székelyhíd, III. 
hely – Lévai Zsombor.           

     



  A Hegyközi Napok vasárnap délutánja 
 
A Hegyközi Napok vasárnap délutánján a csatári gyerekek mellett a sport, pop-rock és humor dominált a 
Kismezőn felállított színpadon 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Elsőként a hegyközcsatári Angels menettáncosai legújabb koreográfiájaiból mutattak be egy csokorra valót Varga Frideri-
ka vezetésével, de itt voltak a nagyváradi Mistique mazsorettek is, akik szintén egy látványos műsort produkáltak. 
   Az Angels és a Mistique táncosai szólóban is bemutatták tudásokat, főleg a csatári táncosok több kategóriában is megcsil-
lantották tehetségüket, amelyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hegyközpályi Sport Klub Hagyományos Karate bemutatója nem maradhatott ki a programból, még azért sem mert csatári 
sportolók is vannak a csapatban, de azért sem mert a sok nagyszerű ifjú sportoló sok hazai eredményt ért el az elmúlt eszten-
dőkben és vitték hírnevét Hegyközpályi községnek. 
    A csapat vegyes lányok és fiúk, akik komolyan veszik a felkészítést, amely meg is látszott a bemutatójukon. 
   A helyi Benedek Elek Gimnázium óvodásai és iskolásainak tapsolhattak a továbbiakban a szülők, testvérek, rokonok, osz-



tálytársak, mindazok akik körül állták a színpadot. Elsőként az óvodások kacsatánca ejtett ámulatba bennünket, hiszen iga-
zi kis táncosokat láthattunk, akik figyelemmel kísérték a zene ritmikáját, na és persze Covalcic Emilia óvónéni útmutásait. 
    Az iskola felsős osztálya egy népdal, néptánc, népijátékokkal lépett a tágas színpadra, nekik nem volt szükségük háttér-
zenére azt megoldották ők maguk hangos énekszóval, amihez még társult Szabó Béla zenész, iskolagondnok 
tangóharmónika kísérete. Nagyon ügyesek voltak és ügyesen használták ki a tágas színpad adta lehetőséget. 

     Teljesen a mai kornak megfelelő hangszerelés jellemzi a 
következő fellépő zenéjét, stílusban a pop-dance kategóriába 
sorolhatjuk a székelyudvarhelyi Syntia zenei repertoárját. 
Elmondása szerint „…saját dalokkal lépek fel, dallamos, 
dinamikus trackeket hallhat tőlem a közönség. 2004-ben a 
Sendus Music kiadásában már megjelent egy saját albumom 
„Vágyom rád” címen, amelynek a szövegeit én magam írtam, 
de utána stílust váltottam és még sokkal modernebb zenével 
tértem vissza a színpadra.” – mutatta be saját magát a közön-
ségnek. 
    A gyülekezőben lévő közönség a következőkben az 
eMStreet nagyváradi együttes fiúcsapatát hallgathatta meg, 

akik több mint egy órán keresztül játszottak jól ismert külföl-
di dalokat, meghozván a hangulatot a továbbiakhoz. Ők főleg 
a rock stílust képviselik nagy sikerrel. 
   Kállay Saunders András már a színpad mellett 
fenyképezkedet és autogramot osztogatott, elmondása szerint 
egy kicsit izgul a nagy tömeg láttán, na meg azért is mert ma 
este a  szalacsi napok keretén belül is lesz egy koncertje, 

amelyről nem szeretne lekésni. Egyébként Kállay Saunders 
András amerikai-magyar énekes, előadó, producer és zene-
szerző, a 2010-es Megasztár 5 negyedik helyezettje. Anyai 
ágon az ősi magyar nemesi Kállay család leszármazottja. Ő 
képviselte Magyarországot a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivá-
lon Koppenhágában a Running című dalával.  

     A humoros természetű Polgár Peti egy újabb arcát ismer-
hettük meg ma vasárnap délután a Kismezőn, ő már a kora 

délutáni órákban megérkezett, végig nézte az előadásokat, és 
úriember módjára a sorrendben ő következett volna, de átadta 
Péter Szabó Szilviának aki nagyon örült Peti gesztusának.  
   A fiatal Péter Szabó Szilvia magyar énekesnő, a NOX 
együttes egykori énekese, tíizenhat évesen kezdett egy amatőr 
együttesben, a szegedi Equinox-ban énekelni.  



    Egyik fellépésükön mostani zeneszerzőjük fivére figyelt fel 
az énekesnőre. 2001. március 15-én Budapestre költözött a 
NOX miatt. Középiskolai tanulmányait magántanulóként fejez-
te be. Képzett versenytáncos. Kiválóan beszél angolul. Ma este 
is egy fergeteges koncerttel kápráztatta el a Hegyközi Napok 
több ezres közönségét, tarsolyából régi Nox, de új dalok is elő-
kerültek, a színpad környékén lévők együtt énekeltek a művész-
nővel.  
    Az udvarias, humorista, énekes, dalszerző Polgár Peti az 
idei rendezvény utolsó előadójaként lépett a színpadra. Néhány 
évvel ezelőtt még Ihos Józseffel közösen léptek fel a Hegyközi 
Napokon.  
    Kérdésünkre elmondta:„A zene mindig központi szerepet 

játszott az életemben, 15 éves korom óta rengeteg zenekarban 
játszottam, hol énekesként, hol gitárosként, hol basszusgitáros-
ként, a zenei stílusok legszélesebb skáláját kipróbálva. Közösen 
léptem fel 3 éven át Ihos Józseffel, alias Kató nénivel, 2008 
Szilveszterétől pedig önálló műsorommal szórakoztatom a zenés 
humorra vágyó közönség szemét és fülét.”– fogalmazott Peti 
még délután egy-egy előadás között. 
     A humoros zenei tudását bizonyítván a Kismezőn jelenlévők 
hasukat fogták a röhögéstől másfél órán keresztül, hiszen sok-
szor visszahívták – tapsolták, ő pedig engedett a közönség aka-
ratának. 
    Egy adott pillanatban cikázó villámok jelentek meg a távol-
ban, vihar közeledett, de mindenki szerencséjére a szél tovább 
fújta Hegyközcsatártól, a rendezvény színhelyétől. 

    Mint minden alkalommal az idén is a Hegyközi Napok egy nagyon szépen koreografált tűzijátékkal ért véget, köszönet a 
megyében jól ismert pirotechnikusoknak. A rendezvény média támogatója a megye kedvelt napilapja a Bihari Napló, Partium 
rádió és a Reggeli Újság volt, amelyet a Száraz Endre és Juhász Csaba alkotta közkedvelt műsorvezetők a két 
nap folyamán többször is bemondtak. 

 
 
 

Zs. Tóth 



Facebook mentes nap – kommunikációs programsorozat Paptamásiban 
 
    2014 augusztus 23–án a paptamási KEMISZ (Keresztény Magyar Ifjúsági Szervezet) és TAMISZ (Tamási Ifjúsági Szövet-
ség) ifjúsági szervezetek az általuk előkészített rendezvényen egy társadalmilag nagyon fontos kérdéskört boncolgattak a 
„Facebook mentes nap” elnevezésű programsorozat keretében. A délelőtti órákban induló rendezvényre a helyiek mellett, ér-
keztek érdeklődők Csatárból és Biharkovácsiból, de ugyanakkor voltak nagyváradi fiatalok is, akik részt vettek a programo-
kon. 
   A programsorozat a helyi alpolgármester, Németi Gyula köszöntésével vette kezdetét. A községi elöljáró, méltatta az ötlet-
gazdát, kiemelve, hogy ő még emlékszik azokra az időkre, amikor még nem hogy facebook nem volt, de még mobil telefon 
sem, és elmondása szerint, nem is nehezedett ekkora nyomás senkire sem. A telefon és az internet használata felgyorsította az 
életritmust, a munka menetét, de ugyanakkor a kialakult stressz helyzet sajnos nagyban ellensúlyozza a modern technikai  
vívmányok előnyeit. 
   A következőkben Bacsó Erika iskola pszichológus vette át a beszéd fonalát. Az összegyűlt fiatalok nagy figyelemmel hall-
gatták a kommunikációs előadást. Az előadó, a száraz és egy fiatal számára érthetetlen kommunikációs előadás helyett, egy 
gyakorlatias, játékokkal tűzdelt lendületes előadást tartott, amely mindenkinek elnyerte tetszését. A rendezvény további részé-
ben egy olyan előadó állt a fiatalok elé, aki a XXI. századi közösségi hálók, és ezen belül a facebook pozitív hatásairól beszélt. 
Lakatos Norbert, a CSATISZ (Csatári Ifjúsági Szervezet) vezetője interaktív módon mutatta be a facebook pozitív társadalmi, 
szociális és marketing hatásait. 
   A délelőtti sorozat utolsó felszólalója, Major Loránt, VIDIFISZ ügyvezető alelnök volt. Beszéde és előadása arra irányult, 
hogy bemutassa a fiataloknak a modernkori közösségi hálók káros hatásait. Beszédében kitért arra, hogy a facebook regisztrá-
lók milyen egészségügyi, társadalmi, kommunikációs és szociológiai veszélyekkel nézhetnek szembe nap mint nap, a 
„facebookozás” során. A rendezvény megvalósításának fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen, mint mondta „a XXI. század 
egyik legfontosabb kommunikációs vívmánya, mindamellett hogy sok veszélyt rejt, rengeteg lehetőséget nyújt a felhasználók-
nak abban, hogy szabadidejüket kapcsolatépítésre és kapcsolatteremtésre használják, ugyanakkor arra kell törekedni, hogy a 
közösségi oldalak tudatos felhasználói legyenek”. 
   A rendezvény délutáni részében a fiatalok egy ügyességi és személyiségfejlesztő játékokból összeállított vetélkedőn vettek 
részt. Ugyanakkor a helyi kultúrotthon udvarán felállított sátorban arcfestészet zajlott, amelyet a csatárból érkező fiatalok ve-
zettek. 
    A főszervezést magukra vállaló ifjúsági szervezetek jól vizsgáztak a rendezvényen. Matyi Miklós polgármester támogatásá-
val és a Communitas Alapítvány, segítségével létrehozott program során, alkalom nyílt a verbális kommunikáció által kapcso-
latot teremteni, úgymond hagyományos módon, hiszen mint egyes fiatalok elmondásuk szerint idejükből, mintegy 4–6 órát 
töltenek közösségi hálókon, leginkább facebookon, amely során a kommunikáció leszűkül az írott vélemény és információ 
közlésre. 
 

                                   
 

                                                                      
 
    A programmá alakított ötlet példaértékű lehet, hiszen egy nagy társadalmi réteget érintő témakörről, a róla alkotott véle-
ményről, illetve a kommunikációs formákról egy nagyobb közösségben kezdtek el elmélkedni. A tudatos facebook felhaszná-
lást elősegítő programsorozat közösség fejlesztő közös mozizással zárult, a helyi torna teremben. 
http://erhangja.ro/blog/kozelet/ 

Tallózta Tóth Zs. 



A nyuszika, hogyan fenyegetőzik a hóemberrel? 
-??? 
Úgy, hogy mondja nyuszika: 
Ide a répát vagy hozom a hősugárzót! 
  
Mi lesz a kígyó és a sündisznó keresztezésével? 
- ??? 
- Szögesdrót. 
 
Mi leszel ha nagy leszel, Móricka? 
- Télen medve, nyáron tanár. 
 
Nyuszika telefonál a hentesnek. 
- Halló! Van disznófarka? 
- Igen! 
- És csirkelába? 
- Igen! 
- Disznófeje? 
- Igen! 
- Akkor nagyon ronda lehet! 
 
-Mi az, málnaszagú és láthatatlan? 
-Medvefing. 
 
Mit mond a nászéjszakán a könyvkötő? 
- Örülök, hogy felvágatlan példányt kaptam. 
A sámfakészítő? 
- Pont az én méretem. 
A címerszakértő? 
- Kár, hogy nem vagyok brit oroszlán. 
A pilóta? 
- Isten ments a kényszerleszállástól! 
A krupié? 
- Több tét nem áll. 
A nyelvtanár?  
- Nyelvérzékből jeles. 
Az órás? 
- A fene egye meg, ebben már piszkált valaki. 
A sofőr? 
- Már itt is megelőztek. 
A fogorvos? 
- Nem fog fájni. 
A tanár? 
- Ismétlés a tudás atyja. 
A vadász? 
- Ez csak próbalövés volt. 
 
Sztorik 
Vettünk új padlószőnyeget. Az árban benne volt a kiszállítás, 
és a lerakás is. Beállított két fazon, behozták és ripsz-ropsz 
lerakták a szőnyeget. Elégedetten nézték munkájuk eredmé-
nyét, mikor az egyik oldalba bökte a másikat. Én is észrevet-
tem, hogy egy hupli van a szőnyeg közepén. A másik fogta a 
kalapácsot, és néhány ütéssel nagyjából elegyengette a kitü-
remkedést. Éppen szólni akartam, hogy ez azért nem tökéletes, 
mikor benyitott az anyósom, hogy nem láttuk-e a hörcsögét. 
 
Gyerekszáj 
Részlet gyerekdolgozatokból, eredeti helyesírással és fogalma-
zással: 
A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák. 

 
Gyerekszáj - Részletek gyerekdolgozatokból eredeti helyes-
írással és fogalmazással 
A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik. 
 
Megtörtént 
Egyszer egy barátnőmnek akartam emailben elmesélni, hogy 
milyen nyálas, férfiatlan stb. az a pasi, aki talizni akart velem. 
Végül véletlenül a srácnak küldtem el. 
 
Megtörtént 
Első randi a sráccal, jön értem kocsival, rózsa, kinyitja előttem 
az ajtót. Elindulunk, már másfél órája kocsikázunk, amikor én 
félénken megkérdezem, hogy nem iszunk-e meg valahol kólát. 
Erre közli velem, hogy nála egy fillér sincs, így nem tudunk 
sehová beülni, meg különben is, az a lényeg, hogy benzin le-
gyen szarásig. 
 
Sztorik 
Fociórán nyalókázik Patrik. A tanár ráförmed: 
- Fiam, tedd el azt a nyalókát!!! Legalább ha rendesen nyal-
nád!!! 
 
Gyerekszáj - Részletek gyerekdolgozatokból eredeti helyes-
írással és fogalmazással 
A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal 
kisebb és nem hasonlít rá. 
 
Gyerekszáj - Részletek gyerekdolgozatokból eredeti helyes-
írással és fogalmazással 
A zsidó egyházi zene legismertebb tekintélye Palesztina volt. 
 
Gyerekszáj 
Állapotos voltam a kisebbik lányommal, amikor  tesója meg-
kérdezte:  
- Anya! És mit csinálunk akkor, ha cigánynak születik? 
 
Gyerekszáj 
Jöttem a 6 éves lányommal haza, és rendesen fel voltam pa-
kolva, az ő kezében pedig egy szál lufi kallódott. Mondom 
neki, hogy mennyire nehéz ez a sok cucc. Erre teljesen komoly 
arccal: 
 
"Hát sajnállak is!" 
 
Megtörtént 
Katika a barátnőjénél - engedélyem nélkül - megnézte a Csil-
lagok háborúját, nagy hatással volt rá a film. Este nagyon el-
húzódott a lefekvés, fürdés után törölgettem, és rálátott a TV-
re, amin párom éppen az Este című műsort nézte. Megjelent a 
képernyőn Baló György a gülü szemeivel, mire Katika izgatot-
tan felkiáltott: 
- Yodaaa! 
 
Iskolai sztorik, ellenőrző beírások 
"Órán a dal szövege helyett alpári szöveget énekelt." 
 
Gyerekszáj 
Részlet gyerekdolgozatból eredeti helyesírással és fogalmazás-
sal. És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset. 
 

VICCSAROK 



   KERESZTREJTVÉNY 

Hegedűs Gábor 
Barátaimnak 
Mit megéltem egykor, gyakran jut eszembe, 
Tenném-e újra, csak azért is fenekedve, 
S ha nem, miért nem, mi tartana vissza, 
Rezdülne a léc, vagy csak pofon csattanna? 
 
Óhajok, szerelmek és a tanulmányok, 
Ha most tehetném, lennék szorgalmasok 
Táborának hű alattvalója, s tenném 
Mindazt, mit elvárnának tőlem a szüleim. 
 
De tán mégse! Mindent ott folytatnék, 
Ahol egykor régen mindent abbahagyék, 
Mert hisz akkor következetes az ember, 
Ha hibái felett pálcát törni is mer. 
 
Ne kövess hát hibát, kedves jó barátom, 

Ha mégis, nevesd ki magadat is bátran, 
Mert a nevetésnél nincsen jobb orvosság. 
A baj ugyan megmarad, de a gondod elszáll. 
 
Mert a béke, mely lelked simogatja, 
Zuhanni nem enged, emel jó magasra, 
Ha eltölt a szeretet, vágyadat nem hagyod, 
Újra értelmet nyer minden gondolatod. 
 
Ezért a vágyadat ne add fel, barátom! 
Sikerüljön terved, szívből ezt kívánom! 
De ha mégis lenne csúszás a tervedbe, 
Nevess egyet bátran, s vágj a közepébe! 
 
Megélni mindazt, mit ránk szabott a sors, 
Fütyürészve, s néha vidáman dalolsz, 
S ha megbékéltél magaddal, barátom, 
Nincs annál jobb dolog széles e világon! 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


