
 
AFTER SCHOOL  - MEGNYERT PÁLYÁZAT     

 
   Örömmel értesítjük Hegyközcsatár és a hozzátartozó falvak lakosait, hogy a Polgármesteri Hivatal "After-
school" pályázata pozitív elbírálásban részesült. Vitályos Barna polgármester a napokban írta alá a megnyert 
pályázat szerződését, mely polgármesterségének szintén nagy büszkesége. A pályázatban a 355.000 eurós be-
fektetés vissza nem térítendő összeg. Az épület majd a hegyközcsatári iskola udvarán épül, benne 2 osztályte-
rem modern felszereléssel, uniós szabvány szerint modernül felszerelt konyha, ebédlő és irodák találhatóak s 
az udvaron új játék tér az iskolásoknak. Köszönjük Vitályos Barna polgármesternek, hogy ismételten támogat-
ja iskoláinkat és óvodáinkat, hisz az "After school" sok gyermeknek és szülőnek nyújt majd segítséget. 
Mivel tanügyi intézményeinknek, a vezetőségnek és a tanári karnak mindig jó kapcsolata volt a polgármester-
rel és a hivatal dolgozóival hálásan köszönjük ezt az újabb támogatást.  
 
 

Hegyközcsatár  község  hírlapja   2016. X. Évf.   5. szám,  Május 

Tóth  Zs 



Anyáknapja a csatári református templomban 
  
   Örömkönnyekkel záródott a hegyközcsatári református templomban vasárnap délelőtt az  Anyáknapi 
Istentisztelet 

     2016. május 1-én, Anyáknapján talán nem volt 
olyan ember a hegyközcsatári református temp-
lomban, aki ne hatódott volna meg az Anyáknapi 
ünnepi műsoron. A versek, énekek szívet gyö-
nyörködtetően csengtek az édesanyák, nagyma-
mák, és minden jelenlévő fülében. 
      Május első vasárnapján köszöntjük az édes-
anyákat. Ez a nap csak az övék, őket ünnepeljük, 
nekik mondunk köszönetet mindazért a sok szere-
tetért, fáradozásért, segítségért és gondoskodásért, 
melyet egész évben nyújtanak gyermekeiknek. 
       Ennek az ünnepnek a jelentőségét a Szent-
írásban Anna történeteként ismerhetjük meg a Sá-
muel első könyvének 1 részében, amelyre alapoz-
ta igemagyarázatát Miklós Csaba Péter lelkipász-
tor is. 

       Az anyai szívnél jobban ezt a függést nem érzi senki sem. Ajándék számára a gyermek. És ajándék a 
gyermekének egész élete, növekedése, testi és lelki bajoknak fölébe kerülő egészsége, hitben, becsületben 
való gyarapodása, és a világban való boldogulása. 
     „…anyáknapja van az édesanyák vasárnapja, 
de velük együtt a nagymamák, édesapák és nagy-
apák napja is, amikor a gyermek megköszöni a 
szülők nagyszülők gondoskodását, egy szál virág-
gal a szívükben érzett szeretetüket irántuk … van-
nak olyan gyerekek, akiknek már az édesanyjuk 
kint nyugszik a temetőkertben, így a sírhalomnál 
megállva mondanak egy fohászt: Áldd meg Uram 
az én édesanyámat, aki annyi áldozatot hozott ér-
tem, hogy nekem minél jobb legyen ezen a földi 
életben! … az imádkozásra buzdító édesanya bol-
dog édesanya, mert tudja, hogy egy kincset adott 
gyermekének, aki majd ő is keresztyéni neveltetés-
ben részesíti a gyermekét…” – hallhattuk Miklós 
Csaba Péter lelkipásztor igemagyarázatából.   
    Már az igemagyarázat közben könnyek csillan-
tak meg a jelenlévők szemébe, nem volt a templomban olyan személy aki ne küszködött volna könnyeivel, 

de ezt még tetőzte a gyerekek szép verses – zenés 
összeállítása, amelynek végén virágokkal kedves-
kedtek a jelenlévő anyáknak, nagymamáknak.  
   Mindenki kapott egy szál virágot, mint kicsi szí-
vük egy kis meleg darabkája, szeretetük jelképe, a 
gyermeki szeretetüket adták át ezzel az anyukák-
nak és nagymamáknak egész évi fáradságukért, 
kicsi de annál nagyobb gesztus részükről. 
   A hegyközcsatári Nagy Géza Református kórus 
Miklós Spurigán Zoltán kántor-karvezető irányítá-
sával a nagyszalontai köszöntőt énekelték el ez 
alkalomra, míg Molnár István egy szép anyák na-
pi verssel szolgált.  
 

 

 

 

Tóth Zs. 



Hegyközcsatár község legidősebb lakosa 95 éves lett 
 
Korát meghazudtoló vidámsággal fogadott bennünket kedden délelőtt, a szombaton 95. életévét  
betöltött Magyari Juliska néni 

 
    Otthonában kerestük fel Hegyközcsatár község 
legidősebb lakosát, a síteri MAGYARI JULIAN-
NÁT, aki szombaton, május 7-én töltötte be 95-ik 
élet évét. Megérkezésünkkor a kiskertben éppen a 
veteményt ellenőrizte, hogy ki kelt-e? 
     Juliska néni szívélyesen fogadott bennünket, 
Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere egy 
oklevelet, ajándékcsomagot és egy csokor virágot 
nyújtott át, amelyet Juliska néni először nem tudott 
mire vélni, de amikor a polgármester elmondta, 
hogy ő a község legidősebb lakosa annyit mondott 
viccesen: " Csak nem? Ilyen öreg lennék?" és jót 
nevetett.  
    Immár tizenkét éve egyedül élő Juliska nénit na-
ponta látogatja a család. 

      Vasárnap, május 8-án egy rendkívüli születésnapi összejövetelt rendeztek neki, amelyen ott volt a két fia, 
menye, két unokája és három dédunokája. Juliska néni örömmel újságolta, hogy ő még süt főz magára, a kert-
ben tevékenykedik, de Idu unokájának aki elkísért bennünket, megígérte, hogy télire beköltözik hozzá Nagy-
váradra, „ott legalább nem kell fát vágni”, jegyezte meg viccesen.  
   Megköszönte a Bihari Naplónak, hogy már több alkalommal is láthatták a falubeliek az újságban cseresznye 
éréskor. „ Tudja kedves, irigyek, olyan irigyek az emberek, hátha még most is benne leszek akkor meg pláne, 
de megmondom nekik, majd ha ti is 95 évesek lesztek, akkor ti is bekerültök az újságba!” – mondta a mindig 
vidám Juliska néni.  
Mi is csatlakozunk a jókívánságokhoz, Isten éltesse Juliska nénit! 
 

A boldog időskor titka 
 

    MILYEN érzésekkel gondolsz az öregedésre? Sokan aggódva, szorongva, sőt rettegve gondolnak az idős-
korra. Ez azért van így, mert az öregedést gyakran negatív dolgokkal társítják, például azzal, hogy az ember-
nek megváltozik a külseje, sérülékenyebb lesz a teste, romlik a memóriája, és krónikus betegségek gyötrik. 
   De az az igazság, hogy nem mindenki egyformán öregszik. Némelyek még a kor előrehaladtával is viszony-
lag jó fizikai és szellemi egészségnek örvendenek. És az is igaz, hogy az orvostudomány fejlődésének köszön-
hetően ma már sok krónikus betegséget képesek kezelni. Ennek eredményeként néhány országban egyre több 
ember él hosszabb ideig és egészségesebben. 
   De akár szembe kell néznie valakinek az időskorral járó nehézségekkel, akár nem, mindenki szeretne méltó-
sággal megöregedni. Hogy valaki képes-e erre, az részben a gondolkodásán múlik, és azon, hogy kész-e és 
tud-e alkalmazkodni ehhez az új élethelyzethez. A Bibliában van néhány egyszerű és gyakorlatias tanács, me-
lyek segíthetnek ebben. 
    -  LEGYÉL SZERÉNY. „A szerényeknél bölcsesség van” (Példabeszédek 11:2).  
    - LEGYÉL KIEGYENSÚLYOZOTT. „Az asszonyoktól. . . azt kívánom, hogy jól rendezett ruhában, sze-
rénységgel és józan gondolkodással ékesítsék magukat” (1Timóteusz 2:9)  
     - GONDOLKODJ POZITÍVAN. „A lesújtottaknak minden napja rossz, a jókedvű azonban mindig ünne-
pel” (Példabeszédek 15:15).  
    -  LEGYÉL NAGYLELKŰ. „Legyetek adakozók, és nektek is adni fognak” (Lukács 6:38).  
    - LEGYÉL BARÁTSÁGOS. „Aki elszigeteli magát, az a saját önző vágyát hajszolja, és minden gyakorla-
ti bölcsesség ellen kifakad” (Példabeszédek 18:1).  
   -  LEGYÉL HÁLÁS. „Bizonyuljatok hálásnak” (Kolosszé 3:15).  
   Ami mindennél fontosabb, legyél hálás az életedért. „Jobb egy élő eb, mint egy kimúlt oroszlán” – jegyezte 
meg a bölcs Salamon király (Prédikátor 9:4). Ha helyes a szemléletmódod, és kész vagy alkalmazkodni a vál-
tozásokhoz, akkor idősen is boldog lehetsz.  
Forrás: https://www.jw.org/hu/  

 

Tóth Zs. 



Tizenkét fiatal tett megerősítést Krisztushoz és a református egyházhoz Hegyközcsatárban 
 
       Hegyközcsatárban 2016 május 8-án, vasárnap délelőtt tizenkét fiatal tett nyilvános bizonyságtételt a 
hitről, miáltal a gyülekezet teljes jogú tagjaivá váltak. 

     A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt 
ember, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet 
nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett 
hozott személyes döntéséről, így volt ez a tizenkét 
hegyközcsatári fiatallal is vasárnap délelőtt amikor a 
gyülekezet teljes jogú tagjaivá váltak. 
     A zsúfolásig megtelt templomban Miklós Csaba 
Péter hegyközcsatári lelkipásztor a Mt 19:16-22 alap-
ján hirdette Isten igéjét. 
      Az igemagyarázatból megtudhattuk, hogy a konfir-
máció nem valaminek a végét jelenti, hanem éppen 
ellenkezőleg valaminek a kezdetét, azt hogy azok az 
ifjak, akik ma  a gyülekezet előtt nyilvánosan tettek 
bizonyságtételt református magyar hitükről, a Krisztus 
útját választották, Krisztus követését. 
     „Jézus Krisztus követésére csak úgy lehet eljutni, 

ha meghalljuk hívó szavát, nem elég csak elhatározni, hív és szólít bennünket a Szentírás alapján, egy-egy bi-
zonyságtétel alapján, hiszen Őt csak teljes szívvel és lélekkel lehet követni, mert mellette megtalálhatjuk az 
örömöt, boldogságot, békességet, testvéri szeretetet, az Ő szeretete megerősít bennünket” – szóltak a lelkipász-
tor szavai. 

    A négy leány és nyolc fiú izgatottan várták és vála-
szoltak a feltett kérdésekre, hiszen a templom padsora-
iban a gyülekezet közt ott ültek a szülők, nagyszülők, 
keresztszülők, rokonok, jóbarátok, akik talán éppen 
olyan izgatottak voltak, mint a bizonyságtevők. 
     A kérdésekre való feleleteket az Úrasztalánál 
egyenként válaszolták meg, majd ezt követően körbe 
állták azt és közösen elmondták a fogadalom szövegét: 
Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz köve-
tője, református keresztyén anyaszentegyházunknak 
egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen 
élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. 
    A fogadalom tételt követően a lelkipásztor áldásban 
részesítette mindnyájukat. Az egyházközség főgondno-
ka Mészáros Károly köszöntötte elsőként az immár 

teljes tagúvá vált ifjakat, majd Tóth Zsigmond gondnok emlékeztette őket arra, hogy általában a konfirmálást 
követően a fiatalok elmaradnak a templomból és nem vesznek részt a gyülekezeti életbe. „…Isten útján és 
Krisztussal élve, más élet tárulkozhat ki előtettek, attól, hogy keresztyén életmódot él egy ifjú nem jelenti azt, 
hogy ő most egy furcsaság, lesznek emberek, akik 
majd, legyintenek az egészre, de ha Krisztus is fel-
mondott volna azért mert beszédeire legyintettek, ak-
kor mi nem lettünk volna soha megváltva, és senki se 
hordozta volna el a mi bűneiket. Hívunk és várunk 
benneteket egyházközségünk közösségi életébe az ifjú-
sági szervezetbe, kórusba, egyházközségi tevékenysé-
geinkbe .”- mondta a gondnok.  
     A tizenkét ifjú: Bégányi Benjámin, Bódi Zoltán, 
Huszár Gergő, Kovács Viktória, Kozák Brigitta, 
Kőszegi László, Lovas Patrik, Méhes Bettina, Mé-
hes József, Molnár Bálint, Molnár Richard és 
Sinkó Purda Krisztina a mai hitbeli megerősítéssel 
jogot nyertek, hogy Pünkösd napján részesülhessenek 
először az Úrvacsora sákramentumában.  

 

 

 

Tóth Zs. 



Első úrvacsoravétel és konfirmandus találkozó Hegyközcsatárban 
 

   A hegyközcsatári református gyülekezet Hálaadó Istentisztelet keretén belül a 25, 50, és 70 éve és az 
idén konfirmáltakkal közösen ünnepelték Pünkösdöt, az egyház születésnapját. 

     
    A hegyközcsatári református templomban rendhagyó istentisztelet keretében, május 15-én, Pünkösd vasár-
napján került sor az egykori konfirmandusok a 25, 50, 70 éve konfirmáltak köszöntésére és együtt vettek úrva-
csorát azzal az idén konfirmált 12 ifjúval, akik az elmúlt vasárnap ünnepélyesen megvallották hitüket Isten és 
a gyülekezet színe előtt, hitben megerősödtek, egyben ez által váltak a gyülekezet felnőtt tagjává.  
    A kettős ünnep hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Miklós Csaba Péter lelkipásztor az Apcsel. 
2, 36-41 alapján hirdette Isten igéjét.  
    Az ApCsel 2. fejezetében levő beszéd megvilágítja a pünkösdi eseményt, aminek visszhangjára ezrek tértek 
meg. Az Úr Jézus feltámadása után ötven nappal, a mennybemenetelét követő tizedik napon tanítványai külö-
nös tapasztalatokat szereztek.    
   Azon a napon Jeruzsálem tele volt a világ minden tájáról érkező zarándokokkal, akik az aratási hálaadó ün-
nepre jöttek fel a templomba, így a tanítványok kimentek az utcára az emberek közé, és Péter beszélt nekik 
Jézus kereszthalálának a jelentőségéről, feltámadásának a tényéről, és olyan erővel hangzott az igehirdetés, 
hogy több ezer ember magára ismert, amelynek hatására megkeresztelkedtek. Azokon, akik hitre jutottak jézu-
si tulajdonságok jelentek meg rajtuk, valamint az, hogy olyan képességeket kaptak, amikkel eredményesen 
tudtak lelki munkát végezni.  
     A konfirmáció tehát megerősítést jelent. Az ember ünnepélyesen megvallja hitét Isten és a gyülekezet színe 
előtt, amiben ezáltal is megerősödik. Egyben ezzel lesz egy gyülekezet felnőtt tagjává, a  konfirmációs felké-
szülés alatt a fiatal eljuthat hitben oda, hogy értse és komolyan is gondolja, amit majd elmond a gyülekezet 
előtt.  
   Az idén jubiláló konfirmandusok több évtizeddel ezelőtt ünnepi ruhában, jól felkészülve, de izgatottan tettek 
bizonyságot hitükről, ma ugyanaz érződött, ugyanaz az izgalom, öröm, a találkozás öröme, hiszen ki helyből 
ki távolabbról érkezett erre az ünnepségre, hogy felidézze emlékeit, azt amikor közösen énekelték: „ Vallást 
tettünk szent hitünkről…”, hogy feltöltődjenek a Szent Lélek erejével, megerősödjenek a hitben és közös úrva-
csoravétellel megpecsételjék azt. 
   Voltak, akik már nem lehettek jelen, ki betegség, ki pedig idős kora és a messze távolság miatt, de voltak 
akik már nem lehettek közöttük, mert a Teremtő magához szólította őket, ezen társaik tiszteletére egyperces 
néma csenddel és a templom harangjainak összecsendülésével emlékeztek.         
   Mindenki egy emléklapot kapott ez alkalommal, amelyet az egyházközség főgondnoka Mészáros Károly 
nyújtott át ünnepi megemlékező beszéd kíséretében. 
    Az ünnepi együttlétet még színesebbé tette a Hegyközcsatári Nagy Géza Református Kórus és a 
Hegyköztótteleki Római Katolikus Énekkar előadása, akik az úrvacsoravétel ideje alatt szolgáltak pünkösdi 
énekekkel, karvezető Miklós Spurigán Zoltán. 
    Az istentisztelet után a gyülekezet presbitériuma nevében a lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jubilán-
sokat és minden jelenlévőt.  
 

  

Tóth Zs. 



Éremeső hullott a menettáncos lányainknak 
 
   Sok éremmel és az októberben Angliában megrendezendő európai bajnokságon való részvétel kivívá-
sával tértek haza a hegyközcsatári Angels és a nagyváradi Mistiqiue menettáncos lányok. 

 
    Immár tizedik alkalommal szervezték meg Ara-
don a Dancing Europe Mazsorett Fesztivált, és ne-
gyedik alkalommal a Dancing Europe Országos 
Kupát május 14-én Aradon a sportcsarnokban. Bi-
har megyét két csoport is képviselte, a 
hegyközcsatári Angels és a nagyváradi Mistique, 
amely csapatok edzője Varga Friderika.  
   Lapunknak elmondta az edzőnő, hogy a tét óriási 
volt a több, mint 320 nemzetközi résztvevő közül, 
kvalifikációs verseny révén, aki aranyérmet szer-
zett az automatikusan kijutott az októberben, Ang-
liában megrendezendő Európa Bajnokságra.  
    A két csoport a 20 versenyszámban indult és 19 
alkalommal a dobogó valamelyikén végeztek. Na-
gyon büszke a lányok teljesítésére, nagyon sok 

munka előzte meg ezt a versenyt is, de íme meglátszik az eredménye. „Ha egy nemzetközi mezőnyben így 
megállják a helyüket, mind a két csoport, akkor azt hiszem ennél büszkébb és boldogabb nem is, lehetnek” – 
mondta Friderika. 
  -  Úgy tudjuk idén már segítsége is volt 
  - Nagyon sokat dolgozott mind a két csoport, és igen az idén már 
segítségem is volt két tanítványom személyében a koreográfiákat 
illetően. Nagyon jó volt együtt dolgozni velük, különösen azért, 
mert ők is részt vettek a versenyen és nyertek is. Ráadásul idén a két 
csapat összedolgozott megint, így több versenyszámban is elindul-
hattunk. Mondjuk ez a szülők szempontjából, azt jelentette, hogy 
több táncért kellett fizessenek és több ruhát kellett varratniuk.  
   - vagyis új ruhákkal léptek fel? 
   - Igen, többen is voltak, akiknek több 100 lejükbe került a ver-
seny, úgyhogy le a kalappal a szülők előtt is.  
   - hallottuk, hogy nem volt gördülékeny az Aradra való eljutás! 
  - Hát igen, a szegény embert az ág is húzza, szoktuk mondani, két 
nappal a verseny előtt a bérelt busz lerobbant és nem tudták megja-
vítani, így kérdésessé vált a versenyen való részvételünk is, de a 
csatári polgármester úrnak köszönhető, hogy csak eljutottunk Arad-
ra, ő volt az, aki addig telefonált, amíg talált szabad buszt. 
 - milyen terveik vannak az idénre? 
 -  Nyáron vár ránk egy nemzetközi verseny Görögországban.  

 
 
   Nagyon szeretnénk eljutni oda, de persze tudja ön 
is, hogy nem vagyunk mágnások, a pénz kevés, 
mint mindig.  
    Arról álmodom, hogy valaki azt mondja: tessék 
itt egy busz  kölcsön, tankoljátok meg, vagy itt van 
az úthoz szükséges üzemanyag, szerezzetek egy 
buszt és mehettek. Szép is lenne! 
    Reméljük és bízunk benne, hogy Vitályos Barna 
polgármester mellett lesznek még olyan jószívű és 
segítőkész emberek, akik bátran felvállalják ezen 
ifjú tehetségek támogatását.  
 

 

 

 



 
 
Majorette World Federatione(MWF) versenyszamai: 
 
-1 botos gyermek kategória Angels  Csatár: Aranyérem (Dulácsi 
Alexa, Dulácsi Cynthia, Kovács Viktória, Mió Vivienne, Varga 
Jade) 
-1 bot Trio  Cadett  Mystique Nagyvárad: Aranyérem (Csákvári 
Jennifer, Bereczki Alexandra, Nagy Barbara ) 
-1 bot Solo Cadett Dudás Bianka: Bronzérem, 1 bot Solo Cadett 
Berta Lara : Aranyérem 
-1 bot Solo Junior  Kóti Timea : V-ik hely 
-1 bot Duo Cadett: Berta Lara, Kozák Brigitta : Aranyérem 
-1 bot Senior:  Kreiner Timea: Aranyérem 
-1 bot Mini-Team Mystique: Ezüstérem (Kelemen Ivett, Farkas 
Yvette, Kreiner Timea Szabó Alexandra, Rezi Cristina) 
-Pom-pon Solo gyerek Dulácsi Alexandra : Ezüstérem 
-Pom-pon Solo Cadett Bereczki Diana : Bronzérem 
-Pom-pon Solo Cadett Mészáros Brigitta : Ezüstérem 
-Pom -pon Senior Duo Kelemen Ivett, Farkas Yvette: Aranyérem 
 
 

National Baton and Twirling Asitiation (NBTA ) versenyszamai 
 
Solo Rhitmic Twirl preteen  Berta Lara : Ezüstérem 
Solo Rhitmic Twirl preteen Bereczki Alexandra: Aranyérem 
Solo Rhitmic Twirl junior Csákvári Jennyfer: Bronzérem 
Solo Rhitmic Twirl junior Kreiner Timea : Ezüstérem 
Solo Rhitmic Twirl Senior Szabó Alexandra: Aranyérem 
Dance Twirl Senior Mystique : Ezüsterem 
Dance Twirl Cadett Angels  : Aranyérem 
Accesorii Solo cadett Dudás Bianca : Ezüsterem 
Az egyik Mystique Majorettben edző versenyző, Farkas Yvette pedig Hűségdíjat is kapott, ugyanis ő már 
nyolcadik éve, hogy részt vesz a fesztiválon és versenyen. 
 
Fotó: Berta Gyöngyi 
 
 

Hegyköztótteleki JÓT TESZ –FESZTIVÁL 

       Egy szórakoztató délutánra és estére hív meg mindenkit a Tóttelek-i Római Katolikus 
Egyház közössége, június 11-én, szombaton délután 14-órától a helyi kultúrotthon területén 
tartandó jótékonysági összejövetelre. 
- 14-órától bográcsban készült ételek főzése, ezzel egyidőben házi sütemény vásár, 16 órától 
17-ig játékos bohóckodás a gyerekeknek Mesi és Tibi bohócokkal, utána játékos vetélkedők.  
17-órától a bográcsos ételek kiértékelése és elfogyasztása. 
21-órától hajnalig bál, zenél a Sláger-Boys zenekar. 
A rendezvény folyamán tombola is kapható. 
Büfé biztosítva. 
 
     A Jót Tesz-Fesztivál teljes jövedelmét a Tóttelek-i Szent József templombelső felújítására 
fordítjuk. 
 
        Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 
 
 

HUMORSAROK 
Mosópor reklám: 
- Nézze milyen ragyogóan fehér lett ez az ing! 
- Szép, szép de nekem kockásan jobban tetszett...  
 
Kiabál a székely legény az apjának: 
- Édesapám, fogtam egy medvét! 
- Jól van, hozd ide! 
- Nem tudom, mert nem enged el!  
 
Miért sírsz, Pistike? 
- Mert a tanító bácsi intőt és verést ígért a testvérem-
nek, amiért az egy békát dugott a táskájába. 
- És ez neked miért fáj? 
- Mert ikrek vagyunk és a tesóm már hazament.  
 
Képzelje, már 15 éve házasember vagyok, és még min-
dig ugyanabba a nőbe vagyok szerelmes! Hát nem cso-
dálatos? 
- Dehogynem! Csak a kedves felesége meg ne tudja!  
 
Egy részeg ember botorkál hazafelé az utcán.  

Megállítja az első járókelőt: 
- Elnézést! Nem tudja véletlenül, merre lakik a Kovács 
Józsi? 
- De hiszen maga az! 
- Azt én is tudom, csak azt nem, hogy hol lakom!  
 
A falusi orvos megérkezik egy elhagyatott tanyára, 
ahol már a huszadik gyereket segíti a világra. 
- Azért jobban is vigyázhatnának a háziállatokra. Ami-
kor jöttem, majdnem hasra estem egy kacsában. - kor-
holja a gazdát. 
- Nem kacsa az. Gólya, csak már térdig kopott a lába.  
 
Egy tűzpiros Ferrari dudál egy döcögő szekér mögött. 
Egy adandó pillanatban megelőzi és odakiált: 
- Hé, tata! Ne előttem döcögj! Az én autóm nem két 
lóerős, hanem kétszáz! 
Az öregember nem szól egy szót sem, de pár óra múl-
va észreveszi a Ferrarit egy fára kenődve, s megszólal: 
- Csak nem szétszaladtak a lovak?  

A LAPOT SZERKESZTI: TÓTH ZSOLT ZSIGMOND 


