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Húsz év múlva (után) újra együtt…
Hagyományt őrizve és ápolva, az 1997-98-as tanévben végzett VIII. C osztály részéről (némi
osztályfőnöki bátorítással) megfogalmazódott az igény: két évtized után jó volna újra együtt,
találkozzunk…
A 20 éves találkozó egy Madách Imre
idézet által, a megjelentek példás hozzáállása
és nyitottsága mellett kiválóra sikeredett.
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet
S meg nem találni – ez az ÉLET.”
Az osztálymottóként egyhangúlag elfogadott
idézet 2018. július 14-én összegyűjtötte az
osztályközösséget. 22 volt nyolcadikosból
13-an jelennel válaszoltak osztályfőnökük
névsorolvasására. A találkozás, viszontlátás
és kitárulkozás öröme jellemezte a találkozót.
Jó újra együtt, egy pár gondolat erejéig
visszaemlékezni. Egykori osztálytermükben
azóta sok minden megváltozott, de a
szellemiség, az emlék megmaradt. Az egykori
tanulók ma felelősségteljes felnőttek, 20 év után
is gyermeki ragaszkodással ültek be egykori padjukba
(annak helyére).
Az ünnepi megemlékezés a díszteremben foly
tatódott, ahol meghívott tanáraik üdvözlése után
a jelenlevők őszintén beszámoltak az elmúlt két
évtizedről. Felnőttként is egy kicsit újra gyerekként
emlékeztek azokról az időkről „amikor még a méz is
édesebb volt.”

A tartalomból
Immár 17-ik alkalommal szervezték
meg a Zsibai Néptánctábort
A tábor közel 300
tanulni és fejlődni
vágyó fiatalt fogadott
be a legkisebbektől
egészen a nagyobbakig.
A szervezők célja a
hagyományőrzés mellett
az, hogy fenntartsák a
zsibai elnevezést, amely egy régi legényes fajta, ezt a fajta
táncot kifejezetten csak Lelében ismerték és táncolták. A
tábor idén június 30. és júlis 6. között zajlott a megszokott
helyen, Szilágycsehben.
2. oldal

Egyre kevesebb az értékmentő, igazi szépre és jóra
emlékező találkozó. Ez ilyen volt.
A délután pazarul sikerült folytatása megerősítette
bennünk a hitet: nem fogunk újabb 20 évet várni.
Osztályfőnökként, akinek megbízatása egy életre
szól, köszönöm kedves tanítványaimnak a sikeres
találkozó fölött érzett csodálatos élményt.
Jó volt együtt, találkozzunk minél hamarabb!
Horváth József, osztályfőnök

Legenda és valóság – hét „végzet
asszonya” a világtörténelemből
Hatalom,
befolyás,
népszerűség
- legyen szó
bármelyikről,
nehezen
tudjuk
elképzelni,
hogy egy nő
ne szépségével,
ravaszságával
vagy kegyetlenségével érje el ezeket. A legendák viszont
sokszor túlzóak: az alábbiakban hét emlékezetes esetet
idézünk fel.
3-4-5. oldal
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Immár 17-ik alkalommal szervezték
meg a Zsibai Néptánctábort

A tábor közel 300 tanulni és fejlődni vágyó fiatalt fogadott be a legkisebbektől egészen a
nagyobbakig. A szervezők célja a hagyományőrzés mellett az, hogy fenntartsák a zsibai
elnevezést, amely egy régi legényes fajta, ezt a fajta táncot kifejezetten csak Lelében
ismerték és táncolták. A tábor idén június 30. és júlis 6. között zajlott a megszokott helyen,
Szilágycsehben.
A tábort Szőke Anna álmodta
meg még 2002 tavaszán, amikoris
úgy érezte, hogy ha nem is a külföldiek számára, de sokkal inkább a helyieknek, kellene szervezni egy tábort,
ahol csakis szilágysági néptáncokat,
népdalokat oktatnának hagyományőrzés és közösségépítés céljából.
Ennek az ötletnek köszönhetően
a zsibai nevet nem csak belföldön, de
külföldön is ismerik, hiszen a táborba
Magyarország különböző pontjairól
is érkeznek résztvevők. A statisztika
szerint a résztvevők száma emelkedő
tendenciát mutat, évről évre egyre
többen érkeznek, így lassan a rendezvény kezdi kinőni önmagát.
Az első táborokat még kifejezetten sátortáboroknak nevezhetjük,
ahol a helyi, tövisháti ízek szerint főztek. Az utóbbi
időkben sajnos ez a kettő már nem teljesen megoldható, de Szőke Anna elmondása szerint jó lenne, ha
jövőre ismét kivitelezhető lenne ez, hiszen a helyi ételkülönlegességek teljesen más hangulatot tudnak varázsolni az egész táborba.
Minden évben neves oktatókat hívnak a szervezők,
akik szilágysági néptáncokat oktatnak. A Szilágyság
két aldialektusának táncait tanítják (berettyómenti és
tövisháti), ezek mellett pedig mindig van egy harmadik
tánc, amelyet a nagyobbaknak tanítanak, idén a györgyfalvi táncokra esett a választás.
A néptáncoktatás mellett még számos dolog van,
amelyekkel a gyerekek fejleszthetik tudásukat, népdal-és hangszeroktatás, illetve kézműves foglalkozás.
A tábor ideje alatt négy pár néptáncoktató volt: Farné
Kovács Mónika és Nagy-Kasza Kristóf, ők foglalkoztak a legkisebbek ének- és táncoktatásával, Rozsályi
Dániel és Hercz Lili tanították a tövisháti táncokat,
Szőke Henrietta és Sikentáncz Szilveszter a györgyfalvi táncokat igyekeztek átadni a nagyobbaknak, illetve
Vámosi István és Csontos Anna tanították a berettyómenti táncokat. A hangszeroktatással Major Arnold
hegedűművész foglalkozott.
A résztvevők minden reggel nyolckor reggelivel indították a napot, majd fél tíztől kezdődött különböző
helyszíneken az oktatás. Ezt követően kézműves fog-

lalkozásokon vehettek részt az érdeklődök, majd ezt az
ebéd követte. Délután fél négytől ismét néptáncoktatásra került sor, este hét órától pedig a vacsorára. Egy
kis pihenő után, este kilenckor táncház következett
éjfélig. A szerdai és csütörtöki nap a sportról, versenyekről szólt. Szerdán különböző népi vetélkedőkön,
illetve fociversenyen vehettek részt a gyerekek, majd
este népdalvetélkedőn mutathatták meg tudásukat lányok és fiúk egyaránt. Csütörtökön a zsibai versenyre
jelentkezők kötötték le a közönség figyelmét, majd kis
szünet után következett az eredményhirdetés. A népdalverseny és a zsibai táncverseny győztesei a pénteki
gálán is külön felléphettek.
A pénteki gálán a gyerekek megmutathatták tudásukat, hogy egész héten mire is készítették fel őket az
oktatók. A gálán a szülők, hozzátartozók is megtekinthették a tanult koreográfiákat, a kézművesfoglalkozásokon készített tárgyakat, illetve meghallgathatták a
tanult népdalokat is.
A megkérdezett szervezők szerint ez a tábor és az
ehhez hasonlók nagyon sokat segíthetnek a gyerekek
szociális fejlődésében. Azok a gyerekek, akik először
mennek el otthonról, megteszik az első lépéseket ahhoz, hogy önálóbbak, bátrabbak legyenek, úgy a színpadon, mint a magánéletben. Ezzel a táborral a gyerekek csak nyerhetnek, hiszen tudással, tapasztalattal és
új barátokkal térnek haza.
Székely Anetta
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Legenda és valóság – hét „végzet
asszonya” a világtörténelemből

Hatalom, befolyás, népszerűség - legyen szó bármelyikről, nehezen tudjuk elképzelni, hogy
egy nő ne szépségével, ravaszságával vagy kegyetlenségével érje el ezeket. A legendák
viszont sokszor túlzóak: az alábbiakban hét emlékezetes esetet idézünk fel.
Kleopátra varázslatos szépsége
A legenda: A
szépséges uralkodó
Kr. e. 51 és 30 között
állt Egyiptom élén,
Julius Caesar szövetségese és Marcus
Antonius hadvezér
kedvese volt. A nőnek, aki kora két
nagyhatalmú vezérét is elcsábította,
gyönyörűnek kellett lennie, gondolja Kleopátráról az
utókor. Egyiptom
egykori uralkodónőjének szépsége a mai
napig emlékezetes:
kozmetikai szalonok
ezrei, fürdőkoktélok
és sók viselik a nevét.
A legendák szerint
Kleopátra mindent
meg is tett csábos
külseje megőrzése
érdekében: naponta
vett mézes és szamártejes fürdőket.
Mítoszoszlatás:
Történészek szerint a
római nagy emberek
elcsábítása és a kétévtizedes uralkodás
inkább az uralkodónő kisugárzásának és
intelligenciájának köszönhető. Kleopátra szépségéről
kevés az információnk, a korabeli, idealizált képet festő ábrázolások ugyanis nem tekinthetők hitelesnek. A
római-görög források többsége 100-200 évvel későbbi,
és ezek is ellentmondóak: míg Plutarkhosz arról ír,
Kleopátra szépsége önmagában nem különleges, addig
Cassius Dio a legszebb nőként jellemzi az uralkodót.
Egyes értelmezések szerint Kleopátra szépségének mítosza a férfi történetírás terméke: egy nő, aki ilyen hatással volt korára, csakis szépségének és ravaszságának
köszönhette hatalmát, sugallja e verzió. Többszázéves

szünet után a 14. században élénkült fel újra az érdeklődés Kleopátra iránt: Boccaccio szépséges, kegyetlen
és szemérmetlen uralkodónőképe meghatározta a későbbi ábrázolásokat.
Lucrezia Borgia méregkeverése
A legenda: A világtörténelem egyik leghírhedtebb
méregkeverőjének, Lucrezia Borgiának rengeteg szeretője volt. A legenda szerint a férfiak úgy hullottak
körülötte, mint a legyek: Lucrezia többükkel üreges
gyűrűjében tárolt mérgeivel végzett.

 | 16. évfolyam | 7. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Amikor apját 1492ben VI. Sándor néven
pápává választották,
Lucreziát politikai törekvései szolgálatába
állította. A „Fekete
Özvegy” néven is
emlegetett Lucreziát
hírbe hozták azzal is,
hogy vérfertőző viszonyban él apjával és
bátyjával.
A mítoszoszlatás:
A feslett gyilkológép
legendája minden bizonnyal Victor Hugo
1833-as drámájából
és Gaetano Donizetti
operájából ered.
Valójában nincs bizonyíték arra, hogy
Lucrezia bárkinek is
ártott volna. Lucrezia
első esküvőjére 13 éves
korában került sor, a
nála több mint tíz évvel idősebb Giovanni
Sforzára azonban csak
családja támogatása
miatt volt szüksége a
pápának. Amikor ez a
politikai helyzet megszűnt, a frigy is értékét
veszítette. A leselejtezett Sforza életét féltve
menekült Rómából, és
ő kezdte terjeszteni,
hogy Lucrezia a bátyjával és apjával is lefekszik. Második férjével Lucrezia
két boldog évet töltött, az após és sógor intrikái azonban őt is elérték: Aragóniai Alfonzot 1500 augusztusában megfojtva találták az ágyában. Lucrezia ekkor
megfogadta: nem házasodik többé. Igéretét nem tarthatta be. Újra házasságot kellett kötnie, harmadjára
Ferrara hercegének fiával. Ferrarában művészeket támogatott, vallásossága elmélyült és kórházakat látogatott. Egyesek szerint azonban szentet sem érdemes csinálni a korábban méregkeverőként ismert Lucreziából:
a züllött erkölcsű városban élő asszony valószínűleg
nem volt ártatlan teremtés, de szörnyeteg sem - az igazság valahol félúton lehet.
Báthory Erzsébet kegyetlenkedései
A legenda: Az erdélyi fejedelmi családból származó grófnőt a történelem első női sorozatgyilkosaként,
női Drakulaként emlegetik, aki „szűz lányok vérében
pancsolt” és szolgálókat kínzott kedvtelésből. A törökökkel hadakozó Nádasdy Ferenc gróf feleségeként

hosszú ideig élt magányosan kastélyában. Már ezekben az időkben beszéltek okkultista próbálkozásairól,
valamint arról, hogy szolgálókat kínoz. A szóbeszéd
szerint az öregedéstől rettegő özvegyasszony később
a vérben találta meg az örök szépség titkát, és bizarr
kozmetikai kezeléseihez a környékbeli szüzek szolgáltatták az alapanyagot. Ámokfutásának személyes
ellensége, Thurzó György nádor vetett véget 1610-ben,
és miután cselédei ellene vallottak, per nélkül tartották
fogva 1614-es haláláig.
Mítoszoszlatás: Történészek ma már valószínűtlennek tartják, hogy Báthory Erzsébet több száz fiatalt
legyilkolt volna. Inkább egyfajta koncepciós perről beszélhetünk, amelyet Thurzó nádor politikai ambíciói
és személyes sértettsége motiválhatott. Valószínűtlen
a Túróczi László jezsuita atya által a 18. században
megteremtett vérben fürdés legendája is: nem csak
azért, mert ez még a korabeli vádiratokban sem szerepelt, hanem az emberi vér gyors alvadása miatt is.
Juraj Jakubisko filmrendező 2008-as filmje már e friss
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kutatások alapján készült, de még ebbe a moziba is
becsúszott néhány történelmi tévkép - többek között
a titkos szeretőként ábrázolt olasz festő, Caravaggio
alakjában.

ta is lett. Szigorú ítéletében valószínűleg szerepet játszott az, hogy a franciák a gyengülő morál erősítésére
példát akartak statuálni, és erre a közismert holland nő
megfelelő alanynak bizonyult.

Marie Antoinette érzéketlensége
A legenda: Franciaország 1793-ban kivégzett királynéja már gyerekkorában szórakozni vágyó kislány volt,
mindezt azonban akkoriban még feledtette kedvessége és bája. Anyja, Mária Terézia osztrák uralkodó az
osztrák-francia kibékülés jegyében nyélbe ütötte, hogy
lánya a francia trónörökös, a későbbi XVI. Lajos felesége legyen. 1774-ben meghalt XV. Lajos, az új király
megkoronázására Rheimsben került sor. Párizsban akkoriban épp éhínség dúlt, a hagyomány szerint ekkor
hagyták el a királynévá lett Marie Antoinette száját
a hírhedt szavak: „Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot”.
A mítoszoszlatás. Való igaz, hogy Marie
Antoinette-et a forradalom kirobbanásakor nem szerették túl sokan Franciaországban, többnyire csak
„osztrák szajha” néven emlegették. Sokat költekezett:
kártyázott, mulatott, szórta a pénzt a divatos ruhákra
és ékszerekre. Olyat azonban, amivel megvádolták,
nem mondott. Részvéttel szemlélte a nép helyzetét, és
nagyon is jól tudta, hogy a kalács drágább a kenyérnél.
Valószínűleg egy régebbi szállóigét tulajdonítottak neki
ellenségei, akik így akarhatták még érzéketlenebbnek
beállítani. Politikával amúgy nem sokat foglalkozott:
nem értett hozzá és nem is érdekelte. Mégis elsodorta
a forradalom: 1793 októberében, fél évvel férje után
halálra ítélték és kivégezték.

Marilyn Monroe titokzatos halála
A legenda: A 36 éves színészdíva meztelen holttestét 1962. augusztus 5-én reggel fedezték fel otthonában. A halottkém altató-túladagolást állapított meg a
halál okaként. A rajongók nagy része nem tudta elhinni, hogy a népszerű és gyönyörű sztár megölte magát.
Bár az első összeesküvés-elméletek megjelenésére a
haláleset után éveket kellett várni, miután a gépezet
beindult, csőstül jöttek a teóriák. Előbb a kommunistákat vádolták meg a gyilkossággal, majd az FBI és a
CIA következett, de olyan verzió is terjedt, mely szerint maffiózók erőszakkal adtak be halálos beöntést a
filmsztárnak. A különféle történetekbe nem egyszer a
Kennedy-fivéreket is beleszőtték, többféle szereposztásban és körítéssel.
A mítoszoszlatás: A halálát megelőző időszakban
Monroe krónikus álmatlanságban szenvedett, gyógyszerek nélkül képtelen volt elaludni. A tragédiát követő
időkben nem is az állt a viták középpontjában, hogy
maga idézte-e elő a halálát, hanem az, hogy véletlenül
vagy szándékosan tette-e. Aztán jöttek a különböző
elméletek, amelyek könyv formájában biztos bevételhez juttatták az egyre hihetetlenebb teóriákkal előálló
szerzőket. A siker titka valószínűleg az lehetett, hogy
Monroe laikusok számára értelmetlennek tűnő, korai
halálának feldolgozását könnyebbé tette a gondolat,
hogy a csodált kedvenc politikai vagy gazdasági hatalmasok áldozata lett. E gyilkossági teóriákat azonban
nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani, több csalót
és hamisítót viszont sikerült leleplezni.

Mata Hari, minden idők legnagyobb kéme
A legenda: Margaretha Geertruida Zelle már kislány korában fantasztikus történetekkel kápráztatta
társait előkelő származásáról. Tizenöt évesen elcsábította igazgatóját, ezért kirúgták az iskolából. 1895ben feleségül ment egy katonatiszthez, akivel Ázsiába
költözött. Miután gyerekeit megmérgezték és házassága tönkrement, elváltak. Ezután Párizsba utazott,
és táncosnőként Mata Hari néven próbált szerencsét.
Erotikus műsorával sikert sikerre halmozott szerte
Európában, szeretői között német herceg, trónörökös
és katonatiszt egyaránt volt. Rövidesen kémként kezdett el dolgozni, idővel több szolgálatnak is jelentett.
1917-ben tartóztatták le, pere ügyésze minden idők
legnagyobb spionjának nevezte, kivégzése után pedig
a csábítás mintaképe lett.
A mítoszoszlatás: A valóságban Mata Hari hírszerzői pályafutása korántsem volt olyan hosszú és
sikeres, mint ahogyan legendáriuma sugallja. Egyes
életrajzírói szerint német kémiskolába járt, ahol 15 héten át képezték, de nehéz elképzelni, hogy a németek
éppen egy Európa-szerte ismert, mindenhol feltűnést
keltő asszony kiképzésére vesztegették volna idejüket.
Mindenesetre Mata Hari belebonyolódott a német és
francia kémszolgálatok harcába, aminek aztán áldoza-

Johanna nőpápa legendája
A legenda: A szóbeszéd szerint a katolikus egyház
a mai napig rejtegeti egy női pápa létezésének bizonyítékait. A legenda szerint Johanna férfinak öltözve szerzetesnek állt, majd 855-ben, VIII. János néven pápává
választották. Két éven át töltötte be ezt a titulust, mígnem egy nyilvános körmenet alkalmával gyermeket
szült titkos szeretőjétől. A nőpápát a felbőszült tömeg
agyonverte.
A mítoszoszlatás: Válogatásunk utolsó asszonya
időben ugyan korábban élt, mégis a lista végére tettük, aminek oka egyszerű: a többiekkel ellentétben
valószínűleg nem is létezett. A róla szóló szóbeszéd
a 10. században keletkezhetett, amikor sok pápa mögött római nemesi családok asszonyai álltak. E végzet
asszonyai annak a szexpolitikának voltak a megtestesítői, amelyből Johanna, a nőpápa legendája, vagy
inkább szatírája született. A 16-17. század protestáns
írói Johanna nőpápa történetével próbálták gyengíteni
a pápaság intézményét. Az első hivatalos cáfolat mégis
egy kálvinista író, David Blondel nevéhez fűződik.
(forrás: https://mult-kor.hu)
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Egyszerűsített honosítás
INGYENESEN Szilágy megyében

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai a honosítási eljárás ügyintézésében nyújtanak
segítséget. Az ügyintézés költségmentes, amely magába foglalja az iratok díjmentes
fordítását, valamint a fényképek elkészítését is. A segítségnyújtás a magyar állampolgársági
dosszié összeállításából áll, tehát az igénylő személyeknek csak az eredeti okiratokat kell
felmutatniuk (fénymásolat nem szükséges), és az Eurotrans Alapítvány munkatársai a
dossziét összeállítják a konzuli találkozóra.
Azok a személyek, akik már magyar állampolgárok az Eurotrans Alapítványhoz fordulhatnak, ha
szeretnének:
• útlevelet kérelmezni;
• házasságot, újszülött gyermeket vagy halálesetet
anyakönyveztetni;
• kérelmet benyújtani hadigondozotti
támogatásra;
• anyasági támogatást és babakötvényt igényelni.
Az egyszerűsített honosítási kérelmet benyújthatja, aki a következő feltételeknek megfelel:
- maga vagy felmenője magyar állampolgár
volt vagy valószínűsíti magyarországi származását
(1921.07.26 előtt, illetve 1940.08.30 és 1945.01.20
között),
- magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban (erről elegendő a
nyilatkozat),
- az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él,
vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született (feltéve, hogy büntetlen előéletű és nyelvtudását
igazolja). Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem
a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.
Benyújtandó okiratok:
- állampolgársági kérelem (kitöltik az Eurotrans
Alapítvány munkatársai)
- születési anyakönyvi kivonat
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél
- a kérelmező szüleinek házassági igazolványa és
születési anyakönyvi kivonatai
- a családi állapotát igazoló okiratok: házassági
anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, halotti anyakönyvi kivonat (természetesen még hajadon/nőtlen kérelmezőknek erről nem kell igazolást hozniuk)

- a felmenő vagy a kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okiratok valamelyike: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti
anyakönyvi kivonat, egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat,
korabeli katona- vagy zsoldos könyv, útlevél, személyi
igazolvány, plébános/lelkipásztor igazolás.
- kiskorúak esetében, amennyiben csak az egyik
szülő kérelmezi a honosítását akkor szükséges egy beleegyező nyilatkozat a másik szülőtől.
- saját kézzel írt önéletrajz (adnak erre mintát az
Eurotrans Alapítvány munkatársai),
- igazolványkép (az Eurotrans Alapítvány munkatársai a helyszínen ingyen elkészítik)
- magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek a lakcímkártya felmutatása is szükséges; akinek
nincs magyarországi lakóhelye, annak ez az irat nem
kell.
A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a
családi kapcsolat, azaz a leszármazási lánc végig követhető legyen.
Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a II. Világháborúban (1938.11.02 és 1945.
05.09 között):
• katonai szolgálat; kötelező katonai előképzés; légitámadás és hadművelet; visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást
szenvedett,
• továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként,
hadiárvaként, hadigondozott családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.
Az anyasági támogatás és babakötvény igényléséhez a szülők személyazonosító igazolványa, keresztlevele, házassági levele, honosítási okirata, lakcímkártyája, a kisbaba keresztlevele és egy bankszámlaszám
szükséges.
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Székely bácsi ül a padon. Mellette fekszik egy
kutya. Odamegy a turista.
- Bátyám, harap a kutyája?
- Nem harap az.
Erre a turista meg akarja simogatni a kutyát, de
az jól megharapja.
- Jaj! Azt mondta, nem harap a kutyája!
- Az enyém nem is harap, de ez a sógor kutyája.

Születtek
Gabor Geta, aki Gabor Ştefan és Baranka
Mândra lánya
Loga Lara, aki Loga Szabolcs-Attila és Loga
Enikő lánya

Skót mama a papának:
- Igazán elvihetnél már moziba!
- Ugyan drágám, már voltunk moziban.
- Igen, de ez már hangosfilm...

Szénási Jázmin, aki Szénási Andrei és Szénási
Gyöngyi lánya
Lakatos Alberto, aki Lakatos Géza és Adam
Mirela fia

Két rendőr beszélget:
- Ti mivel eszitek a főtt tésztát?
- Rádióval.
- Rádióval???
- Igen. Az asszony mindig megkérdezi: “Tegyek
rá diót?”

Kallai Matei-Damian, aki Kallai Éva fia
Demjén Maja-Szilvia, aki Demjén DezsőCsaba és Demjén Ingrid-Andrada lánya
Kis Tamás-Benett, aki Kis Dániel-Előd és Kis

Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr
gyanakodva megállítja:
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak
nem bort?
- Harmatlevet.
- Harmatlevet??? Na, hadd kóstolom csak meg!
Pfúúúj! Ez borzalmas. Na, gyorsan mennyen el
innen!
- Gyí Harmat!

Dorottya-Dóra fia
Boda Emily-Veronika, aki Boda Zoltán-József
és Boda Erika lánya
Vincze Áron, aki Vincze Róbert és Vncze
Heléna fia
Gorgan Ianis, aki Gorgan Dorin-Vasile és
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

