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„El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,

csak a találkozásra s a kalandra.”
Csoóri Sándor

Az elmúlt (közel) másfél év próbára tette az embe
reket és olyan helyzeteket szült, amelyekkel eddig még 
nem találkoztunk. Alternatív megoldásokat kellett ke
resni arra, hogy a szeretteinkkel „találkozzunk”, vagy 
akár arra, hogy a diákok elballagjanak. 

Minden diák életében különleges időszak a ballagás 
éve, érthető ha érzékenyen érintette őket az, hogy a ta
valy nem ballaghattak el a hagyományos módón. Egyik 
kedves kis barátnőm 2020-ban végzett a nyolcadik osz
tállyal, abban az évben, amikor minden a feje tetejére 
állt, káosz tombolt a Világban és az emberek lelkében 
is. Elmondása szerint a világjárvány megfosztotta őket 
attól, hogy elbúcsúzzanak egymástól „úgy rendesen”. 
Megfosztotta őket az utolsó együtt eltölthető hetektől, 
hónapoktól, az utolsó buliktól, nem volt meg az egész
nek az a „feelingje”. 

A 2021-ben végzett diákok már kicsit szerencsé
sebbnek mondhatják magukat, hiszen, ha szabályozások
kal is, de együtt, közösen még részt vehettek talán eddigi 
életük egyik legfontosább sétáján, a ballagásukon. 

A június hónap (végre) ünnepélyes eseményeket 
tartogatott a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum 
diákjainak, június 5-én elballagtak a 12. osztályosok, 
illetve 11.-én pedig a a 8-ik osztály végzősei búcsúztak 
iskolánktól, diáktársaiktól és tanáraiktól.  

Nem volt könnyű év sem a diákok, sem a tanárok 

számára. Az online oktatás ellehetetlenítette helyzetü
ket, azt hogy közösen, az iskola padjaiban részt vehes
senek az órákon. Mégis azt kell mondanunk, hogy aki 
tanulni illetve tanítani szeretne, azok számára nincs 
akadály! Számos tantárgyversenyen, megmérettetésen 
vettek részt diákjaink, ahonnan szép számban hoztak el 
díjakat is!

A 12. osztályban 14 diák, ebből 11 magyar és 3 
román szakos végzett. Osztályelsőként Sándor Salomé 
Eszter vlgzett, őt követik Kovács Bettina Karola és 
Lukács Patrik.

Több diák kapott az osztályban elismerő oklevelet a 
négy éves műhelytevékenységeinek elismeréseként.

Két diák elismerést kapott sport tevékenységeiért, 
és többen kaptak elismerő oklevelet négy éves kulturális 
teljestményeikért.

A nyolcadik osztályban idén 22 diák vett búcsút 
iskolánktól. 

Osztályelső: Demjén Nicole Klarissza tízes átlag
gal, ő évfolyamelső is volt. Őt követte Lucza Tamás és 
Keresztes Gréta.

Dicséretben részesültek Püsök Máté Attila, Gál 
Levente, Tóth Patrik Krisztián, Kulcsár Karola, Kireii 
Vanessa, Szilágyi Borostyán Szilvia, Szekér István Péter.

Több diák kapott különdíjat különböző versenye
ken elért eredményeikért. A versenyek tárháza, amelye
ken részt vettek, széles skálán mozog: matematika, ro
mán nyelv és irodalom, sport, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, biológia, és ökológiai tevékenységek.

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez minden 
diáknak, és bízunk benne, hogy az előttök álló vizsgákon 
is hasonló szép eredményeket fognak elérni! Sok sikert!

Székely Anetta

Ismét elballaghattak végzőseink!
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A Kolozsvári Ünnepi könyvhét már 2019 óta 
fontos esemény a Sarmasági 1 –es Számú 
Szakképző Líceum életében. Az idén is sor 
került  Kolozsváron az Ünnepi Könyvhét 
megrendezérére, amin két alkalommal is 
részt vettek iskolánk diákjai. Könyvtárosként  
fontos eseménynek tartom, mivel ezek a 
könyves rendezvények adnak az egész évnek 
egy jó ünnepi hangulatot. Egyre fontosabb 
mindaz, amit az íróktól kaphatunk, s bizton 
mondhatom, hogy egy ilyen esemenyről  
nagyon sok szép és jó gondolattal, 
tapasztalattal térnek haza a diákok. Hiszem, 
hogy meghatározó szerepe van az olvasásnak 
a gyerekek életében, hisz lépésről lépésre  
alakíthatják ki saját hangjukat, világukat arra 
építkezve vagy épp attól lázadva amit kaptak, 
amit hordoznak magukban és emlékeikben. 

A gyerekek a Kolzsvári Ünnepi Könyvhét keretén 
belül részt vettek az Erdélyi Könyvfaló olvasójátékon 
is. A játékra korcsoport szerint lehetett regisztrálni, 
s az egyik feltétel a megadott könyv elolvasása volt. 
A jelentkezés után  a gyerekek kreatív feladatsorokat 
kaptak, amit határidőre vissza is kellett küldeniük. Ezt 
követően a gyerekek az  író-olvasó találkozón megoszt-
hatták gondolataikat a könyv szerzőjével. Így került 
sor június 3-án csütörtökön, a Dóka Péterrel való talál-
kozásra. A Viharlovag című,  három részesre tervezett 
sorozatának első kötetéről a Fekete eső című könyvről 
beszélgettünk. A szerző jól ismert humora, fantáziája 
magával ragadta az olvasó, s a hallgató  közönséget. 
Beszélgettünk a regény  hőseiről,  akik bukott lovagok, 
szélhámos vitézek, történetíró törpék, jámbor sárkányok. 
Neveik nagyon viccesek, ötletesek: az  érthetetlenül 
beszélő (vakeráló), magát álcázó (maszkos) hőst,  
Vakari Maszkának hívják, vagy a mindig áporodott 
bűzt árasztó lovagot, mint Áporka?!, de mindenkinek 
vannak jó és rossz tulajdonságai, gyengeségei, erősségei 
egyaránt.A történet izgalmas kalandokon keresztül sok 
kérdésünkre választ ad. Olyan érzésünk  támadt mintha 
egy Pixar-fi lm közepébe csöppentünk volna, gyors, élénk 
képváltásokkal, vicces történetekkel. 

Június 4-én Berg Judit írónővel beszélgettünk 
Ruminiről és barátairól. Nagyon izgalmas és tartalmas 
két óra várt ránk. A   József Attila –díjas írónő szerint: 
,,Ha írok valamit, akkor én nagyon benne vagyok abban a 
világban,,. Ebbe a varázslatos világba röpített benünket 
is, s kedvességével, közvetlenségével a legapróbbakat is 
lenyűgözte. Nagyon meghitt, szinte családias légkörű volt 

ez a találkozó. Sok mindent megtudtunk az írónőtől, a 
gyerekek egyszerűen nem tudtak kifogyni a kérdésekből. 
Ebből hoztam egy kis ízelítőt:

Honnan jött az ötlet ,hogy Rumini legyen a 
főszereplő?

Berg Judit négy gyermek édesanyja. Három gyö nyö-
rű kislánya, és egy fi a van:  Lilla, Bori, Dalma és Vilmos.Ők 
ihletik meséit, néha történetet és szereplőt is rendelnek. 
Az első gyermeke nagyon szerette a meséket, s egyszer ő 
kérte, hogy meséljen neki egereset. Így írta meg Rumini 
történetét,  aki a tengerre szállt, s számtalan kaland 
övezte  útját. Eleinte saját gyermekeinek írt, de aztán 
elképzelte maga elé  azokat  a gyerekek, akiknek mesél, 
valamint saját gyerekkorából is inspirálódott. Rumini 
egy kalandkereső csibész, aki  áthágja a határokat, 
de a regényben jó példát találunk a barátságra, a 
segítőkészségre, a bizalomra.

Melyik a kedvenc kötete?
Már gyerekkorában vonzották a kalandok, kislány

ként  fára mászott, kaszkadőr szeretett volna lenni. De 
arra is vágyott, hogy beutazza a világot. Felnőttként 
elmondhatja, hogy szinte minden vágya teljesült. 
Kaszkadőr ugyan nem lett,  de regényhősei meglehetősen 
vagány, bátor  fi gurák. Ilyen Galléros Fecó is. 

Sarmasági Könyvfalók a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten
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Biztos vagyok benne, hogy mindannyian találkoz-
tunk olyan emberekkel, amikor nem tudtuk eldönteni 
róla, hogy tudatosan bánt minket vagy csak ilyen a ter-
mészete és abban leli örömét, ha másokat bánt, másokat 
megszól. 

A következő interjú átvett tartalom a WMN-ről, 
viszont ajánlom mindenki fi gyelmébe, tanúlságos és el-
gondolkodtató olvasmány.

Megyek az utcán, fi atal vagyok, egyetemista, a kis-
gyerekemhez sietek haza, a nagymamámék vigyáznak 
rá, ebéddel várnak, jókedvem van, mára vége az egye
temi óráknak. Elém toppan a szomszéd, és azt kérdezi: 
„Ágika, beteg vagy?! Olyan sovány vagy, rosszul nézel ki, 
egy vérkép nem ártana, tudod, a betegségek orvul tá
madnak.” Ja, igen, tudom. A mai napig előttem van ez a 
snitt, pedig évtizedekkel ezelőtt történt. Elindított ben-
nem egy pánikot, úristen, mi van, ha tényleg, úristen, mi 
lesz akkor a kis pár hónapossal, az apja külföldön… Mire 
felértem a lakásba, a gyereket csak a könnyeimen át lát-
tam homályosan, a nagyanyámékat halálra rémítettem 
a látványommal. Nagyon nehezen nyugodtam meg ak
kor. De ezer más példa van arra, ahogyan más emberek 
el akarják venni az örömünket – kiki gondolja hozzá a 
saját élményét. Szabó Anna Eszter az örömrablókról be
szélgetett pszichológus édesanyjával, Kazimir Ágnessel.

Szabó Anna Eszter/WMN: Szerintem mind ismer
jük a jelenséget, de mondanál rá még pár példát? Milyen 
módokon tud megnyilvánulni az ezerarcú örömrablás?

Kazimir Ágnes: Szép ruhában elindulsz, valaki ki
nevet, és azt mondja, kinn a feneked belőle. Éppen be-

leharapnál egy falatba, amikor váratlanul megkérdezik, 
hány kiló vagy, mintha híztál volna. Vagy azt mondják, 
nem biztos, hogy kéne még repetázni. Tolod a picit a 
babakocsiban, talpig rózsaszín minden, az ismerős be-
lenéz, és azt kérdezi: kisfi ú? A szülészeten az újszülött 
nevét kérdező nővérnek felelve: Benji lesz, mire azt fele-
li, valami rendes név kellene ennek a szegény gyereknek. 
Fodrásznál azt mondja a szakember: ebből a hajból sok 
jót nem tudok kihozni. Diagnózisra várva kijön az orvos, 
és azt mondja: gyorsan lakjon jól, mert ezután semmi 
jót nem ehet. Barátnő (?) így szól: láttam a pasid egy 
másik, nagyon csinos csajjal reggel a villamoson, csak 
hogy tudd. Jé, mennyibe került ez a cipőd, mert olyan 
olcsónak látszik, de azért nem rossz. Hova valósi vagy? 
Igen? Pedig azt hittem, vidéki vagy a beszéded alapján. 
Piros rúzst viselsz? Amúgy nem rossz, bár csak hófehér 
fogúaknak áll jól. Beszél (és/vagy szobatiszta, alszik, 
eszik, ül, áll, jár, kúszik… stb.) már a gyereked? Neeem?! 
Hogyhogy?! Az enyém már fél éve… Voltál mammográfi -
án? Igen? Negatív? Sajnos sokszor nem mutatja ki a da-
ganatot, amikor még pici. Sorolhatnám.

Sz. A. E./WMN: Kis millió példa ugrott be nekem 
is, például amikor évekkel ezelőtt megjelent az egyik 
könyv, aminek társszerzője voltam, és egy ismerősöm 
megjegyezte, hogy ja, de ez csak ilyen puha borítós, ak-
kor ez nem is igazi könyv. Emlékszel?

K. Á.: Igen, ez tipikus, bravúros és tökéletesen be-
talál az olyan önbizalmi és önértékelési problémákkal 
küszködőknek, mint amilyen te évekkel ezelőtt voltál, 
vagy nagyon gyakran még most is.

Valódi örömük az életükben nincs, ezért elrontják 
a másét! – beszélgetés az örömrablókról

Kedvenc kötete a Galléros Fecó naplója. Ő 
tulajdonképpen álmai férfi ja  egérbőrbe bújtatva, jószívű, 
mély érzésű, csupa szeretet, laza jó humorérzékű, kicsit 
szemtelen, nem riad vissza semmilyen kalandtól. Kedvelt 
grafi kusa, Kálmán Anna különleges Fecó -stílust dolgozott 
ki   a kötet kedvéért. Mint megtudtuk, a mű eredetileg egy 
könyvhétre tervezett 16 oldalas történetként indult, de 
aztán Fecó fi gurája teljesen magával ragadta az írónőt, 
és több mint 300 oldalas könyv lett belőle .

Hogyan születnek történetei?
Egy Ruminit  3-4 részletben ír, amikor fárasztó picit, 

akkor 1-2 hétig félrerakja az írását. A történetmagok 
maguktól jönnek, szinte záporoznak. Mindig kivárja  azt 
a pillanatot, amikor a történet teljesen valós,  aminek ő 
csupán a krónikása. Szereti a   szereplőket valódi tulaj-
don ságokkal felruházni. Gyermekkorában rengeteg 
kalandregényt olvasott, ezek hatással voltak az írói 
stílusára.

Ehhez hasonló kérdések hangoztak el a találkozón. 
Hogy mit jelent nekünk a könyvhét? Jó volt ott lenni 
és dedikáltatni az írókkal, akiket addig csak a könyvük 

alapján ismertünk. Az Ünnepi Könyvhét nekünk  első-
sorban azt a fantasztikus minőségi és mennyiségi iro-
dalmi kavalkádot jelenti, amibe az ember ha beszabadul, 
annak  csak a pénztárcája szabhat gátat.

Erdei Gabriella, könyvtáros

Iskolánk  diákjai szerint: 
• Nem mindennapi élmény, hiszen találkozni, be

szél getni kedvenc íróimmal különleges, egyedi alka lom. 
Soha nem fogom elfelejteni, egy álmom valósult meg! 
Köszönöm, hogy ott lehettem!

• Meglepően kedvesek és közvetlenek voltak, bárm-
ilyen kérdésre szívesen válaszoltak, nagyon jó fejek!

Erdei Kristóf, V. A osztály

• Ezt a két napot nem lehet szavakkal leírni, óriási 
élménnyel gazdagodtam.

• Sikerült egyszerre találkoznom és dedikáltatnom 
három kedvenc írómmal, akik könyvét már kiskorom 
óta olvasom. Ilyenek: Berg Judit, Dóka Péter, Zágoni 
Balázs.

                       Kocsis-Feri Benjámin
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Sz. A. E./WMN: Tapasztalataim szerint azért java
részt nőktől érkeznek az ilyen beszólások. Miért?

K. Á.: Férfi akra is ugyanúgy jellemző, csak másra 
helyezik a hangsúlyt. Hány olyat hallottam, hogy a bol-
dog házasságban élő férfi t piszkálják a haverok, hogy 
papucs, mert szeret otthon lenni. Vagy ha bomba nő a 
párja, akkor azzal szívatják, hogy nincs a saját nőjével 
egy súlycsoportban. Ha nagy autót vesz, akkor a kicsi 
szerszámával viccelődnek, ha kicsi autót, akkor meg a 
nemi identitásával. Szóval ott is megvan ez, csak mások 
a módszerek.

Sz. A. E./WMN: Hogy működnek az örömgyilkos 
emberek?

K. Á.: Az örömrablók, hétköznapi trollok, gonoszak, 
rosszindulatúak. Valódi örömük a saját életükben nincs. 
Épp ezért élvezik (tudattalanul is), amikor a másik ked-
ve elromlik. Ha az addig jókedvű ember aggódni, félni, 
félteni, szorongani, pánikolni kezd, ők elégedetten foly-
tatják útjukat, mert tönkretették a jókedvet, a hitet, az 
önbizalmat, a jó érzéseket.

Sz. A. E./WMN: Na, de mit lehet tenni? Hogyan le-
het védekezni ellenük?

K. Á.: A legeslegfontosabb, hogy észre kell venni, ki
vel állunk szemben. Fel kell tudni ismerni az ártatlanul 
mosolygó örömgyilkos kéjes vágyát arra, hogy a másik
nak rossz legyen. Attól lesz neki ugyanis jó, hogy másnak 
belerondíthatott a napjába, örömteli pillanatába, úgy 
egyáltalán, a jelenébe. Mint a szadista mazochista vicce: 
„Üss! – Nem ütlek.”

Így kell(ene) leállítani az örömrabló ámokfutását is. 
Nem megadni neki az örömöt.

Ha felismerjük, kivel állunk szemben, akkor már-
is lefegyvereztük, elvész a jelentősége, a súlya, és csak 
annyival kell megbirkóznunk (az is elég), hogy hely
re tegyük magunkban azt, hogy ilyen emberek bizony 
léteznek.

Sz. A. E./WMN: Rendben, de azért ez legtöbbször 
elég váratlanul szokott megtörténni, és pont ez benne a 

rossz, hogy az illető egyik pillanatról a másikra leránt a 
mocsárba. Mire észrevesszük, mi történt, már túl is va-
gyunk rajta, és ott maradtunk a rossz érzéssel.

K. Á.: Nyilván vannak olyanok, akikről előre tudjuk, 
hogy szokott ilyet csinálni. Az ő esetükben nincs ebben 
semmi meglepő. Velük érdemes minimalizálni a kontak-
tust. Ha váratlanul csapnak le, akkor újra le kell játszani 
a fejünkben a jelenetet. Jól éreztük magunkat, a másik 
beszólása után pedig rosszul. Ha éretten, kellő önértéke-
léssel állunk a helyzethez, akkor nem olyan nehéz felis
merni, mi történt, és máris a helyén lehet kezelni. Nem 

kell, hogy fájjon, mert nem egy rosszindulatú ember 
szavai határoznak meg minket. Létezik konstruk-
tív kritika, de az ilyen odaszúrás egyáltalán nem az. 
Innentől kezdve nyugodtan el is lehet engedni. Nem 
számít. Az ő véleménye nem számít. Ez megsemmisí-
tő erejű válasz lehet. 

Sz. A. E./WMN: Nagyon sokan iszonyú nehezen 
engedik el mások véleményét, jóváhagyását. Magamra 
is gondolok épp…

K. Á.: Persze, sok az érzelmileg dependens fel-
nőtt, aki akkor hiszi el, hogy jól csinál valamit, ha va-
laki megerősíti szavakkal, gesztusokkal. Ha nem ezt 
kapja, sőt inkább az ellenkezőjét, akkor máris bizony-
talan. Az ilyen embert pillanatok alatt kiszimatolják 
az örömrablók! Ez az egész érzelmi dependencia 
gyermekkori minta. Ha anya, vagy apa igent mond 
valamire, akkor az jó, ha nemet, akkor az nem jó.

A felnövekedés egyik fontos kritériuma az, 
hogy ha meghallgatom is a másik véleményét, a 

sajátomat nem attól teszem függővé.
Sz. A. E./WMN: Vannak random emberek, akik

nek a gonoszságát, rosszindulatát könnyebb ignorálni, 
de mi van, ha közelebbi emberekről van szó? Akiket 
nem lehet csak úgy elkerülni, akikkel nem lenne jó 
konfrontálódni?

K. Á.: Ez bizony nehéz kérdés. De tényleg fontos, 
hogy ha észrevesszük ezt a primitív, gonosz hozzáállást, 
akkor ennek fényében mindenképp gondoljuk újra az il
letővel való kapcsolatunkat. És tudom, hogy keményen 
hangzik, de nem számít, hogy az az ember szülő, gyerek, 
barát, bárki.

Egy életünk van, és ne tűrjünk benne mérgező kap-
csolatokat! Nem lehet fontosabb egy olyan ember bol-
dogsága, aki épp fájdalmat okozott, mint a sajátunk.

Az illendőségnek, jólneveltségnek is ott húzódjon a 
vége, ahol szántszándékkal belerondítanak az életünkbe. 
Egyszer, évtizedekkel ezelőtt, egy jó ismerősöm adott öt 
forint borravalót a benzinkutasnak, amikor tankolt. Nem 
volt az kis pénz akkoriban. A kutas nem köszönte meg. 
Úgyhogy az ismerősöm visszakérte az ötöst. Valahogy 
így kellene. Ha bánt valaki, nem szabad hagyni, hogy el-
rabolja az örömöt, a nehezen megszerzett önbecsülést, 
jókedvet, harmóniát, egyensúlyt. Kérjük mindig vissza 
az ötöst!

Szabó Anna Eszter írása
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Szeretünk mindenféle érdekességet megtudni 
a különféle dolgainkról, a világról, az 
életünkről. Néha igazán meghökkentő 
információk birtokába jutunk. Számos ilyen 
különlegességgel rendelkeznek a gyümölcsök 
és zöldségek is. 

Alma
Nagyon sok almafajtával rendelkezünk, bár mosta

nában hajlamosak vagyunk megelégedni a szupermar
ketek polcain megtalálható zöld és sárga változatokkal. 
Kicsit visszalapozva az időben, lássunk néhány érdekes 
almafajta nevet, melyet talán még soha nem hallottál: 
Pónyik, Batul, Jonatán, Húsvéti rozmaring, Ananász ren-
net, Masánszki. Ez csak néhány a rengeteg fajta közül, de 
gondolj csak bele, mennyivel másabb lenne, ha fajták, és 
nem színek szerint tudnál vásárolni? 

Ami mindenki számára érdekes tény lehet, hogy 
vannak arra mutató statisztikák, mi szerint egy ember 
átlagosan 23 kg almát eszik meg évente. 

Almára fel! 

Dinnye
Lassan érkezik a dinnyeszezon is, és ritka az az 

ember, aki ne szeretné. A kánikulában mindig jól jöhet 
egy frissen behűtött dinnye szelet, de gyümölcslevet is 
készíthetünk belőle, felhasználhatjuk könnyű nyári des-
szertjeinkhez. Japánban gondoltak egyet, és felrúgták 
mindazt, amit eddig a dinnyéről gondoltunk, vagyis hogy 
szép gömb formájú gyümölcs. Ennek jegyében kezdtek 
el kocka és szív alakú dinnyéket is termeszteni. 

Eper 
Minden évben tavasz elején már várjuk, hogy megje

lenjen a piacok polcain. Erre az időszakra már meglehe-
tősen lecsökken a szervezetünk vitaminszintje, ugyanis 
a téli időszak nem annyira gazdag a friss zöldség- és 
gyümölcs felhozatalban. Amellett, hogy az eper az egyik 
legkorábban termő gyümölcsünk, azon is érdemes eltű-
nődni, hogy az egyetlen gyümölcs, amely kívül hordja a 
magjait. Vajon miért? 

Sárgarépa 
Ez az a zöldség, amelyet nyersen is szívesen fo

gyasztunk, de levesekben, főzelékekben, salátákban, 
tehát bármilyen formájában szeretjük enni. Azt már gye
rekkorunkban megtudtuk, hogy segítségével meg lehet 
tanulni fütyülni (azóta is azon tűnődöm, vajon tényleg 
ez segített benne? ). És ha eddig még nem tudtad vol-
na, ha nagyon sok répát eszel, besárgulhat a bőröd. Ez 
a magas bétakarotin szint miatt van így, viszont ahhoz, 
hogy ez megvalósuljon, nagyon nagy mennyiséget kelle
ne elfogyasztanod.

Krumpli
Egyik közkedvelt zöldségünk, a vasárnapi ebédek 

rendszeres kísérője, a világ egyik legismertebb ételé-
nek az alapanyaga, hiszen a sült krumpli a kedvenc ka-
ják versenyében az első helyet foglalja el. A Nemzetközi 
Űrállomáson folyamatosan zajlanak arra vonatkozó kí-
sérletek, hogy például a Marson tudnánke krumplit ter
meszteni. Úgy néz ki, hogy a krumplit valóban szívesen 
átmentenék a Földről akár egy másik bolygóra is.

Forrás: https://www.facebook.com/BonaPlantaHU
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Egyszer egy nőknek szóló önfejlesztő tanfolyamon, 
mely arról szólt,  hogyan éljünk szerető párkapcsolatban 
kedvesünkkel, az előadó megkérdezte a résztvevőket: 

- Hányan szeretik közületek párjukat tiszta szívből? 
Mindegyik nő felemelte a kezét. Majd az előadó 

folytatta: 
 Mikor volt az utolsó alkalom, amikor tudattátok éle

tetek szerelmével, mennyire szeretitek őt? 
A legtöbb nő azt felelte, hogy épp a mai napon, pá-

ran tegnap, néhányan pedig nem emlékeztek. Ezután az 
előadó megkérte a résztvevőket, hogy vegyék elő tele-
fonjukat, és küldjék el SMS-ben a következő üzenetet 
élettársuknak/férjüknek: 

„Szeretlek, édesem”. 
Miután a válaszok zöme beérkezett, arra utasította a 

hölgyeket, hogy cseréljék ki telefonjukat 
a mellettük ülőével, majd hangosan olvassák fel a ka-

pott választ. 
Íme néhány válaszüzenet: 
- Ki a halál szórakozik? 
- Ehh, gyermekeim gyönyörű anyja, beteg vagy, vagy 

mi? 
- Ja, én is szeretlek. Mizujs veled? 
- Mivan? Megint összetörted a kocsit? 
- Nem értem, mire gondolsz? 
- Már megint mit műveltél? – ?!? 

 Ne kerülgesd a forró kását, inkább mondd meg, 
mennyit akarsz! 

- Álmodom, vagy mi? 
- Ha nem mondod el azonnal, kinek szántad ezt az 

üzenetet, valaki meg fog halni. 
 Azt hittem, megegyeztünk, hogy napközben nem 

iszol. 
- Anyád megint hozzánk költözik, igaz?

     

Egy hatalmas katonai teherszállító repülőgépet kísér 
két vadászgép. A pilóták rádión keresztül beszélgetnek 
egymással unaloműzésként. A vadászpilóták elkezdenek 
mindenféle műrepülő gyakorlatokat végezni. Egyikük 
átszól a teherszállító gép pilótájának:

- Látod, pupák, mire jók ezek a kis madarak?
A nagy gép pilótája visszaszól:
 Ugyan már, ez semmi. Most én jövök, ezt biztos nem 

tudjátok utánam csinálni!
A két vadászgép hátrébb húzódik, várják a mutat

ványt, de a nagy gép rendületlenül repül tovább. Öt perc 
múlva a pilóta beleszól az éterbe:

- Na, láttátok?
- Nem láttunk semmit. Miért, mit csináltál?
- Lássuk csak: robotpilótára kapcsoltam, felálltam, 

kinyújtóztattam a lábaimat, ittam egy kávét, és hátra
mentem a klotyóba...



19. évfolyam | 6. szám | 7
Közéleti, közművelődési havilap

Szeretsz drágám?
– Szeretlek.
– Mennyire szeretsz?
– Nagyon szeretlek.
– Most mondj valamit magadtól!
– Aludj már!

    

– Uram! Mi a közös önben és a feleségében?
– Egy napon házasodtunk.

    

A feleség a férje autójával hazaérkezik este:
- Drágám, van egy jó, és egy rossz hírem. Melyikkel 

kezdjem?
- Kezdd a jóval!
- Működött a légzsák

    

Száguldozik egy motoros az országúton, amikor ne
kicsapódik a bukósisakjának egy veréb. A veréb elájul, a 
motoros megsajnálja és hazaviszi.

Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenye
ret, vizet, és elmegy munkába.

Kis idő múltán a veréb magához tér és körbepillant:
- Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem halt meg a 

motoros?

    

A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi szín-
vonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk:

- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak egy 

fi atalember óvatosan feláll.
 Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta 

elnevezésre? - kérdi a tanár gúnyosan.
 Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, hogy 

a tanár úr egyedül álldogál.

         

A pápa elhatározza, hogy inkognitóban bemegy 
Rómába. Beül a sötétített ablakú limuzinba, és meg-
mondja a sofőrnek, hogy irány a város! A sofőr azonban 
baromira be van rezelve, mert még sosem vitte a pápát 
egyedül, mindig testőrök sorfala kísérte, és nagyon iz-
gul, nehogy valami történjen, ezért csigalassúsággal 
vánszorognak.

A pápa rászól, hogy hajtson gyorsabban, de a sofőr 
40-nél nem hajlandó gyorsabban menni. A papa megelé-
geli, és azt mondja:

- Cseréljünk helyet, majd én megmutatom, hogy kell 
vezetni!

Megtörténik a csere, a pápa padlóig nyomja a gázt. 
Persze egyből kiszúrja őket egy rendőrautó, és leinti 
őket. Kipattan az egyik rendőr, odalép a vezető felőli ab-
lakhoz, amelyik hangtalanul letekeredik. A rendőr meg-
látja a pápát, azután falfehéren elnézést rebeg, és vissza
rohan a rendőrautóhoz. A társa dühösen kérdi:

- Mi van, miért nem büntetted meg, hülye vagy?

 Te, én nem mertem, olyan fontos személyiség ült 
abban a kocsiban...

- Csak nem a polgármester? Hát pedig arra igazán rá-
férne, elég mostohán bánik velünk!

 Nem, nem, sokkal fontosabb személy...
- Csak nem valamelyik korrupt miniszter?
 Nem, nem, fontosabb...
- A miniszterelnök?
 Nem, nem...
- Hát akkor ki, nyögd már ki végre!!!
- Azt nem tudom, de maga a pápa a sofőrje...

    

Egy idős ember egyedül élt a farmján. Fel akarta ásni a 
paradicsomos kertjét, hogy elültesse a paradicsomokat, 
de túl nehéz munkának bizonyult számára. Az egyetlen 
fi a Bubba, aki segíteni szokott neki, börtönben ült.

Az öregember leült és megírta neki problémáját.
„Kedves Bubba, sajnos elég rosszul érzem magam, 

mert úgy néz ki nem tudom felásni a paradicsomos 
kertem ez évben. Már öregszem és túl nehéz munka ez 
számomra.”

Pár nappal később levelet kapott a fi ától:
„Kedves Apa, nehogy felásd a kertet, oda rejtettem a 

hullákat! Bubba”
A következő nap reggelén egy csapat FBI ügynök je-

lent meg a helyszínen és feltúrták az egész kertet. Mivel 
nem találtak semmit, bocsánatot kértek az öregtől és el-
mentek. Az öreg még aznap kapott egy újabb levelet a 
fi ától:

„Kedves Apa,
A jelenlegi helyzetben ennyit tudtam segíteni. Most 

már elültetheted a paradicsomokat.”
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