
 

Adj Nekem türelmetAdj Nekem türelmetAdj Nekem türelmetAdj Nekem türelmet    
    
    

Ó, Uram, türelmes megváltóm, 
Te az Atya akarataként 
fogadtad el a szenvedésed 

és a halálod keserû kelyhét! 
 

Hallgasd meg siralmamat 
és példád segítsen nékem 

szenvedéseim hordozásában, 
hogy részt vegyek, legalább 

valamelyest, 
a Te szenvedésedben! 

 
Te, aki megfeszített Krisztus vagy, 

add, hogy a türelem, 
amellyel fájdalmaimat viselni fogom, 
juttassa kifejezésre irántad való 

szeretetem 
mély háláját. 

Ámen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

III. évf.8. szám (34)  2006. Július 
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1. Szombat + Kiss Géza és + Kispál Piroska lü Szent Áron 
2. Vasárnap 11h: + Csáki Lacika és + Hódi Szilveszter és 

a Hódi család elhunyt tagjainak lü 
este: + Tóth János és + Hajós Julianna lü 

Évközi 13. vasárnap 
Sarlós Boldogasszony 

3. Hétfı  Szent Tamás apostol 
4. Kedd 900 Gyászmise Bóka István lü 

+ Nagy Irén (1 évf) lü 
Port. Szent Erzsébet 

5. Szerda  Zacca Szent Antal 
6. Csütörtök  Goretti Szent Mária 
7. Péntek  Szent Jácint 
8. Szombat  Szent Kilián 
9. Vasárnap 11h: +Bakos József lü 

este: + Fazekas József (7. Évf), + Lovászi 
István és + Kéri Julianna lü 

Évközi 14. vasárnap  
Szent Ágoston 

10. Hétfı   
11. Kedd  Szent Benedek 
12. Szerda 900 Gyászmise Kovács Ferencnné Rozsi 

Matid lü 
Gualberti Szent János 

13. Csütörtök  Szent Henrik 
14. Péntek  Lellisi Szent Kamil 
15. Szombat + Daka Imre és + Haska Ilona, fiúk Imre lü Szent Bonaventura 
16. Vasárnap 11h: + Szőcs Sándor, + …… Piroska és fiúk 

László lü 
este: + Dobó Antal és + Varga Etelka lü 

Évközi 15. vasárnap 
Kármel-hegyi 

Boldogasszony 
17. Hétfı  Szt.András és 

Benedek zoborhegyi 
remeték 

18. Kedd + Tóth Ferenc Szent Hedvig 
19. Szerda   
20. Csütörtök + Szalma Istvánné, Szekeres Piroska lü. Szent Apollinaris 
21. Péntek  Brindisi Sazent Lırinc 
22. Szombat + Ábrahám Antal lü Szent Mária Magdolna 
23. Vasárnap 11h: + Paplogó Péter (14 évf) lü 

este: + Pintér Miklós lü 
Évközi 16. vasárnap 

Szent Brigitta 
24. Hétfı  Árpádházi Szent 

Kinga 
25. Kedd  Szent Jakab apostol 
26. Szerda  Szent Joakim és Anna 
27. Csütörtök + id Papp István lü (25 évf) Szent Szarbellius 
28. Péntek  Szent I.Ince pápa 
29. Szombat  Szent Márta 
30. Vasárnap 11h: + Farkas Géza és + Juhász Veronika lü 

(1 évf) 
este:  

Évközi 17. vasárnap 
Aranyszavú Szent 

Péter 
31. Hétfı  Loyolai Szent Ignác 

Miseszándékok 
Július (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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A víz 

 

Értem a költıt, aki a vizet testvérének, szelíd húgának 

nevezi. 

Víz. Csörgedez, dalt csobog a patakban. Neked. 

Hömpölyög és hátán vinne a folyamban. Téged. Tóban és 

tócsában csillagot szór eléd. Nincs drágaköved? Harmatként 

napfényt szikráz a szemedbe. Mikor pedig a tengerbıl határtalan 

arccal rád néz, bensıd végtelenségére figyelmeztet. Víz. 

 İsrokon. Mosdat, éltet, örvendeztet. 

 Testvéred. Húgod. 

 Ha kell, bölcs mestered. Tanít. 

„A cseppek sziklákat repesztenek.” – Kínában régen azt tanulta tıle valaki, hogy 

mennyire szelíd, lágy, alkalmazkodó, hajlékony, a meder formáját felveszi, ám közben a víz víz 

marad és célhoz ér. „Lassú víz partot mos.” 

 Víz. 

 Tiszteld. Szeresd. Szomjad olthatja. 

 Öröm-szomjúságod enyhíti naponta. 

 

 

Egy korty ital 

 

Friss víz a csapból. Habzó sör. Kóla. Szörp. Száraz 

pezsgı. Tüzes bor. Csöndes völgyben forrásvíz. – Ebbıl vagy 

abból mindennap jut egy korty. Míg egy korty ital jólesik, nem 

lehet örömtelen életünk. 

Egy korty ital elég ahhoz, hogy öröm töltsön el. Reggel a 

tej. Néhányszor a kávé. Ebédnél egy pohár víz. Vendégségben 

bármilyen ital. 

Ízek örömét a nyelved fogja fel. Onnan a szívedig ér. 

Naponta többször. Nézd a gyermeket. Mennyire élvezi a vizet! Örül minden kortynak. És Te? 

(Korty. Tetszik a szó. Mértéket is jelent. Mérték nélkül az ital örömeid gyilkolja meg!) 

Nincs örömed? Talán van egy korty italod. Ízleld. Az örömet ízleled. 

 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Szív nem maradhat hála nélkül, szem nem maradt Szív nem maradhat hála nélkül, szem nem maradt Szív nem maradhat hála nélkül, szem nem maradt Szív nem maradhat hála nélkül, szem nem maradt 
szárazon…szárazon…szárazon…szárazon…    

 
 

Az elızı számban még nem tudtuk megtenni, de hát elérkezett a búcsú perce is. Az 

utolsó pillanatig bíztunk abban, hogy Kartal József plébánosunk nyugdíjas éveit itt tölti el 

közöttünk, és nem hagyja el azt a falut, amit annyira szívébe zárt, és ami annyira szívébe zárta 

ıt. 

A gyémántmise alkalmával számba vettük, hogy mi mindent is köszönhet neki a falu, az 

egyházközség. Egy egész különszámot sikerült megtöltenünk mindazzal, amit ittléte alatt tett. 

Úgy gondoltuk, hogy a búcsúzás fájó pillanatában nem az elválás keserőségét hangsúlyozzuk 

(hiszen ezt mindannyian érezzük), inkább a 30 év szépségére emlékezünk. 

Egyházközségi hírek: 

 

Új plébánosunk, Laczkó István atya. A következı 

telefonszámon lehet ıt elérni: 06-30-289-0119. 
Kérünk mindenkit, hogy ügyeik intézésekor ezen a 

számon egyeztessenek vele idıpontot. A hétköznapi 

szentmisék után személyesen is elérhetı. 

Kérjük a kedves híveket, hogy megértésükkel segítsék 

munkáját, hiszen nemcsak Röszkét, hanem Szeged-

Szentmihályt is neki kell ellátnia. Köszönjük! 

A szentmisék idıpontja a következı: 

Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton van szentmise a már 

megszokott idıpontban. A hét többi napján közös imádkozásra jövünk össze a 

templomban. 

Vasárnaponként délelıtt 11-kor és este a megszokott idıpontban vannak 

szentmisék. 

Július 23-án, vasárnap a 11 órai szentmisére várjuk a betegeket, a már 

évek óta megszokott módon. Segítsük ıket a templomba való eljutásban, fıleg, 

ha van gépkocsink, hogy együtt imádkozhassunk ezen a napon. 
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Kartal József atyát, 1976. június 18-án helyezte Röszkére Udvardy József püspök atya, 

és 2006. június 18-ig volt falunk lelkipásztora. 

Az itt eltöltött kerek harminc év alatt kirándulásokat szervezett hívei számára 

Magyarországon belülre, és határainkon kívülre egyaránt. Sokan neki köszönhetik, hogy 

megismerhették a „nagyvilágot”. A kirándulások mellet igyekezett a templom, a plébánia és a 

temetı környékét építeni, szépíteni. Építı munkái között említhetjük meg a templom 

kimárványozását, a gyóntatókápolna elkészítését, a tetı felújíttatását, az orgona javíttatását, a 

plébánia felújítását, éppen úgy, mint a temetı rendezését és aszfaltútjainak elkészíttetését. Mi is 

tudjuk, hogy ennél százszorta több munkáját kellene 

megemlítenünk, de csak néhány emlékeztetıt 

akartunk felsorolni, hogy ezzel segítsünk 

olvasóinknak megkönnyíteni a visszaemlékezést. 

Beépült a családok életébe az esküvık, 

keresztelık, elsıáldozások, bérmálások, 

beteglátogatások, gyónások, közös szentmisék és 

temetések alkalmával. Mindenkihez volt néhány 

kedves, alkalomhoz illı szava. 

Nem akarunk a bıség zavarába esni, de 

búcsúzni is csak nehezen tudunk, hiszen harminc 

évet töltöttünk el együtt. Emlékek egész sora jut eszünkbe, ha rá gondolunk. Olyan emlékeké, 

amiket az egyházközséggel közösen éltünk át, és olyanoké is, amiket mindenki személyesen 

tapasztalt meg. Reméljük, hogy olvasóink a cikk elolvasása után néhány percig el tudnak 

merengeni azon, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki kicsik és nagyok egyaránt. Hogy ez 

nem is olyan kevés, ez abból is látszik, hogy a búcsúmise alkalmával nem csak mi falusiak, 

hanem a vendégek szeme is könnyes volt. 

Azért nem búcsúzunk el teljesen, hiszen együtt szeretnénk ünnepelni minden ünnepet, 

szeretnénk ıt elhozni közénk több alkalommal is. Persze mi is meglátogatjuk ıt, hiszen mindig 

nagyon boldog, ha röszkei látogatói vannak. Szeretnénk vele éreztetni, hogy ı most is ide 

tartozik, még ha ezeket a megérdemelt nyugdíjas éveket nem is közöttünk tölti.  

Kívánjuk neki, hogy sok pihenés mellett, sokszor élvezzük együtt a viszontlátás 

örömeit. 

 

Hálás szívvel gondolva rá: 

a szerkesztıség
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Könnyed nyári receptek 

Cseresznyés almasaláta:Cseresznyés almasaláta:Cseresznyés almasaláta:Cseresznyés almasaláta:    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

A kimagozott cseresznyét mély üvegtálba tesszük, és mikor sok levet engedett, 
közékeverjük a vékony szeletekre vágott nyári almát. Lecukrozzuk, citromlével 
ízesítjük. És pár órára     jó hideg helyre tesszük. Tálalás elıtt a rummal vagy likırrel 
meglocsoljuk. Készíthetjük befıtt cseresznyével is. 

 
 
 

Citromfagylalt:Citromfagylalt:Citromfagylalt:Citromfagylalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

A joghurtot habverıvel jól felverjük hozzáadjuk a cukrot, a kevés vízben feloldott 
zselatint, két citrom kicsavart levét, egy citrom gyengén reszelt héját. Mindezeket jól 
elkeverjük és a hőtıszekrény fagyasztótartályában, megfagyasztjuk. Fagyasztás nélkül 
is jó lehőtve üdítı, kellemes krém. Joghurttal készült citromfagylalthoz hasonlóan 
készíthetünk gyümölcsfagylaltot oly módon, hogy a citromlé helyett egy pohár áttört 
gyümölcslevet (epret, málnát, barackot) vagy 3-4 kanál lekvárt adunk a keverékhez és 
ahhoz hasonlóan fagyasztjuk. 
 

Jó étvágyat! 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
 

• fél kg cseresznye 
• fél kg alma 
• 15 dkg cukor 
• fél dl rum vagy likır 

Hozzávalók:  
 

• Fél liter joghurt  
• 25 dkg cukor 
• fél dkg zselatin 
• 2 db citrom 
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Július 12. GUALBERT SZENT JÁNOS rendalapítóGUALBERT SZENT JÁNOS rendalapítóGUALBERT SZENT JÁNOS rendalapítóGUALBERT SZENT JÁNOS rendalapító    
 
 

Firenze, 1000 körül. +Passignano, 1073. július 12.  

Giovanni Gualberto 995/1000 körül született Firenzében a Visdomini család sarjaként. 

Mint katona, találkozott egy rokonának gyilkosával, aki letérdelt elıtte az úton, és karjaival 

kereszt jelét formálva kegyelmet kért tıle. Bár Jánosnak neveltetése és kora szokása szerint 

meg kellett volna ölnie, rokonságán pedig bosszút kellett volna állnia, nem vette el a gyilkos 

életét. Amikor röviddel ezután belépett egy templomba, hogy imádkozzék, az oltárkereszt 

Krisztusa meghajtotta a fejét annak jeléül, hogy az Úr elismerte irgalmas gesztusát. János erre 

elhatározta, hogy életét teljesen a Megfeszített szolgálatának szenteli. Ezt követıen a firenzei 

San Miniato bencés apátságban fogadalmat tett. 

Amikor néhány évvel késıbb meghalt az apát, utódja pedig megvásárolta hivatalát 

Firenze érsekétıl, Jánosnak lelkiismereti nehézséget okozott, hogy simóniás apátnak kell 

engedelmeskednie. Egy Teuzo nevő firenzei remete azt tanácsolta neki, hagyja el a kolostort. 

Ekkor János az Arezzo melletti Camaldoliba ment, hogy csatlakozzék a remetéknek ahhoz a kis 

közösségéhez, amelyet Szent Romuáld (lásd: A szentek élete, 271. o.) nem sokkal azelıtt 

alapított. 

Itt a Szentlélektıl azt a különleges megbízatást kapta, hogy alakítsa ki saját közösségét. 

Vallombrosába indult hát, ahol Romuáld néhány évvel azelıtt remeteséget alapított a Szent 

Hilárius kolostor apátnıjének, Ittának a földjén. Két remetét talált még ott, majd hamarosan új 

tanítványok csatlakoztak hozzá. Camaldoli mintára szervezte meg a közösséget, amelynek a 

priorja lett. A szerzetesek száma egyre gyarapodott, János egészsége viszont romlott, ezért mint 

priort tehermentesítették mindennapos adminisztrációs kötelezettségei súlyától. 

1038 körül a közösség azt a földet, amelyen élt, ajándékba kapta Itta apátnıtıl; Jánost 

szabályszerően Vallombrosa apátjává választották. 

A közösség Szent Benedek (lásd: A szentek élete, 339. o.) regulája, valamint a 

kiegészítı szabályzatok szerint élt, amelyeket János állított össze a regula szellemében. Az élet 

Vallombrosában nagyon szigorú volt: a kórustestvérek szigorú klauzúrában éltek és nem 

kevésbé szigorúak voltak a táplálkozásra, ruházatra, fegyelemre, hallgatásra vonatkozó 

utasítások. 

Amikor a vallombrosai közösség szentségének híre ment, megkérték Jánost, hogy 

reformáljon meg egyes meglévı kolostorokat, és alapítson újakat, így például Moschetát, 

Kalendárium 
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Passignanót és a Firenze melletti Szent Salviust. E házak ugyanolyan regula szerint éltek, mint 

az anyaház, apátjaik pedig a vallombrosai apát alá voltak rendelve, aki ilyképpen a 

vallombrosai rend általános apátja lett. János elrendelte a szürke habitus viselését, hogy 

Vallombrosa szerzeteseit már a ruházatukról meg lehessen különböztetni a fekete bencésektıl 

és a fehér kamalduliaktól. 

János különös felelısséget érzett a szegények és betegek iránt. Számukra 

menedékházakat csatoltak minden vallombrosai kolostorhoz, János pedig felszólította a neki 

alárendelt apátokat, hogy senki se engedje el üres kézzel Krisztus szegényét; ,,inkább Istenbe 

vessék bizalmukat, mint a tele magtárba''. Az ı idejében nagyon szegény volt a rend, és a 

testvéreknek gyakran nem volt elég élelmük; János alkalomadtán még a kolostor felszerelését 

is eladta, hogy a szegényeket táplálhassa. 

János minden erejével támogatta a reformapátságot abban a törekvésében, hogy emelje 

a papság erkölcseit. A világi papokat is arra ösztönözte, hogy közösségben éljenek, és így 

könnyebben megvalósíthassák a cölibátust. Fı törekvése mégis a simónia elleni harcra irányult. 

Mivel a San Miniátót egy simóniás apát kinevezése elleni tiltakozásul hagyta el, nem meglepı, 

hogy ı lett az ellenállás magva Petrus Mezzabarbával szemben, aki II. Sándor pápától (1061--

1073) megvásárolta a firenzei püspökséget. A püspök felbıszült a vallombrosaiak részérıl ıt 

ért bírálat miatt, és megparancsolta embereinek, hogy a Szent Salvius kolostort égessék fel, 

hogy ezzel a szerzeteseket elhallgattassa. Ez a gaztett azonban csak még inkább fokozta az 

ellenállást, úgyhogy végül háromezer firenzei a városi tanács vezetésével felszólította a 

vallombrosaiakat, hogy a püspök elleni vádjukat vessék alá tőzpróbának. A rend egy szerzetese 

sikerrel kiállta ezt az ítéletet, ekkor a pápához küldték, aki azután Petrus Mezzabarbát 

elmozdította a hivatalából. 

Ez a küzdelem egész Itáliában megalapozta Jánosnak azt a hírét, hogy ı az 

egyházreform elıharcosa. Élete vége felé pedig a milánóiak arra kérték, hogy küldjön papokat 

az egyházmegyéjükbe, mert nem akarták a szentségeket elfogadni olyan papoktól, akiket 

simóniás püspök szentelt fel. János teljesítette kérésüket, és néhány novíciusát Todi püspöke 

pappá szentelte, hogy kiszolgáltathassák a szentségeket. János, mielıtt szerzetes lett, nem 

tanult sem írni, sem olvasni, hosszú betegségei alatt azonban közössége tagjaival felolvastatta 

magának az egyházatyák írásait, és így mély lelki tudásra tett szert. Halálos ágyán a testvérek 

oktatást kértek tıle a szeretetrıl. Ez a homíliája fennmaradt. 

1073. július 12-én halt meg a passignanói San Michele Archangelo kolostorban. III. 

Celesztin pápa 1193-ban avatta szentté. 
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Dr. Kiss-Rigó László 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye kinevezett megyéspüspöke. 

 
1955. április 6-án született Budapesten. 

Gyermekkora egy részét Indiában töltötte.  

Két év sorkatonai szolgálat után Esztergomban és 

Budapesten végezte teológiai tanulmányait. 

1981. június 14-én szentelték pappá 

Esztergomban. 

1982-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány 

Péter Hittudományi Akadémián, Budapesten.  

Szécsényben, majd a budapesti Haller téri 

templomban volt káplán.  

1983-tól 1985-ig a római Pápai Magyar Intézet 

ösztöndíjasa volt. A Lateráni Egyetemen szerzett 

egyházjogi licenciátust.  

1985-tıl az esztergomi Szent Anna Plébánia káplánja, 1997-tıl plébánosa. 

1986-tól az Esztergomi Hittudományi Fıiskola tanára, 2003-tól fıigazgatója. 

1991-tıl 2004-ig az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegye Katolikus Iskolai 

Fıhatóságának igazgatója. 

1998-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára. 

II. János Pál pápa 1994-ben pápai káplán címmel tüntette ki. 

2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. 

Szeged-Csanádi megyés püspök: 2006. augusztus 26-tól. 

 

Címere: 

 

 

 

 

 

Jelmondata: 

Erı, szeretet, józanság 

(vö. 2Tim 1,7: "...hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erı, a szeretet és a józanság 

lelkét adta nekünk.") 
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MiatyánkMiatyánkMiatyánkMiatyánk    

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 
Tessék! 
Ne zavarj! Imádkozom. 
De hát engem szólítottál! 
Téged? Tulajdonképpen nem. Vagyis 

igen, azt imádkozzuk: Mi Atyánk, aki 
mennyekben vagy. 

Már megint! Hívsz, mert beszélgetni 
akarsz velem. Vagy nem? De hát mit 
akarsz? 

Szenteltessék meg a te neved 
Valóban akarod, hogy szenteltessék 

meg a nevem? Tudod mit jelent ez? 
Te jó ég! Nem tudom. Honnét tudjam? 
Ez azt jelenti, hogy szívügyed: 

mindenki lássa mővemet, és magasztalja 
a nevemet. 

Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a 
Te akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is. 

Ezt komolyan gondolod? 
Természetesen! Rendszeresen járok 

templomba. Fizetem az egyházi adót. A 
missziónak is adok. 

Én többet akarok. Azt akarom, hogy 
az életed jöjjön rendbe. Hogy 
megszőnjenek rossz szokásaid. Hogy 
megtanulj mások helyzetébıl kiindulva, 
másokért gondolkodni. Segíteni, hogy 
minden ember eljusson az igazság 
ismeretére. Azt akarom, hogy a betegek 
meggyógyuljanak, az éhezık ételhez 
jussanak, a szomorúak 
megvigasztalódjanak, a foglyok 
kiszabaduljanak. Mindazt, amit nekik 
teszel, nekem teszed. 

Miért épp engem szúrtál ki? Mit 
gondolsz, hány álszent ül a templomban? 
Figyeld csak meg! 

Bocsánat, azt gondoltam, valóban 
azért imádkozol, hogy én uralkodjak az 
egész világon, és legyen meg az én 
akaratom. Aki ezért imádkozik, annak ez 
személyes szívügye. Csak akkor lehetsz 
az én országom követe, ha ugyanazt 
akarod, mint én. 

Folytathatom az imádságot? 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma. 

Sokat akarsz, ember. Kérésed azt 
jelenti, hogy valamit tenni is akarsz 
azért, hogy a világ éhezı milliói 
megkapják mindennapi kenyerüket. 

Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezıknek 

Munkatársadnak is? 
Most meg ezzel jössz? A múltkor 

nyilvánosan leégetett. Mindig olyan 
pimaszul nagyképő velem, hogy már akkor 
dühbe gurulok, amikor megkezdi a 
leereszkedı megjegyzéseit. 

Tudom, tudom. De hát mit 
imádkozol? 

Nem úgy gondoltam. 
Legalább ıszinte vagy. Jó az neked, 

hogy ennyi keserőséget hordozol 
magadban? Meg akarlak gyógyítani. 
Bocsáss meg neki, és én is megbocsátok 
neked. Talán már elıbb megbocsátok 
neked. Mert a nagyképőség az ı bőne, 
nem a tiéd. Akkor lehet, hogy kevesebb 
lesz a pénzed, hogy veszítesz társadalmi 
rangodból. De béke költözik a szívedbe. 

Ne vígy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól 

Mindennél szívesebben. Mondd el 
milyen emberek és helyzetek visznek 
kísértésbe. 

Hogy gondolod ezt? 
Ismered gyenge oldalaidat: durvaság, 

pénzvágy, érzékiség, erıszakosság. Ne 
adj esélyt a kísértésnek! 

Ez a legnehezebb Miatyánk, amit 
életemben valaha imádkoztam: de legalább 
valami köze van a mindennapi életemhez. 

Már haladunk. Imádkozd nyugodtan 
végig! 

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsıség mindörökké. Ámen. 

Tudod mi válik az én dicsıségemre? 
Ha az olyan emberek, mint te, komolyan 
kezdenek venni engem. Ha rájönnek, 
hogy amit az én országomért tesznek, 
végül is ıket teszi boldoggá. 

 

 

(„IGEN” 2006. nyár) 
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Megy az arab tevével a sivatagban. Mind a kettınek nagyon melege van. 
Egyszer csak elsuhan mellettük egy kerékpáros. 
- Nocsak ennek nincs melege?! – morfondírozik az arab. 

Hamarosan ismét elsuhan egy kerékpáros. 
- Hé! Magának nincs melege? – ordít utána az arab. 
- Nincs, mert hőt a légáramlás a nagy sebesség miatt. 

Nosza, több sem kell az arabnak, meghajtja betyárul a tevét. Egy óra múlva 
azonban a jószág eldıl és kimúlik. 
- No fene – csodálkozik nagyot az arab -, megfagyott volna ez a 

nyavajás? 
 

P 
 

- Hallotta szomszHallotta szomszHallotta szomszHallotta szomszéd? Jenéd? Jenéd? Jenéd? Jenõõõõ bácsit megharapta egy  bácsit megharapta egy  bácsit megharapta egy  bácsit megharapta egy 
kutya.kutya.kutya.kutya.     

- Szegény! És mi baja lett?Szegény! És mi baja lett?Szegény! És mi baja lett?Szegény! És mi baja lett?     
- Neki semmi, de a kutyát azóta is kezeli az Neki semmi, de a kutyát azóta is kezeli az Neki semmi, de a kutyát azóta is kezeli az Neki semmi, de a kutyát azóta is kezeli az 

állatorvos alkoholmérgezéssel.állatorvos alkoholmérgezéssel.állatorvos alkoholmérgezéssel.állatorvos alkoholmérgezéssel.     
 

P 
 

A család szeme fénye nem akar elaludni. A szülık aggódva és 
tanácstalanul álldogálnak az ágy mellett. 

- Énekeljek talán egy altatódalt? – tőnıdik a feleség. 
- Azt hiszem, jobb lenne sokkal kíméletesebb 

módszerrel kezdeni – tiltakozik a férj. 
 

P 
 

- Mondja, KMondja, KMondja, KMondja, Kovács úr, maga mit szokott csinálni, ha ovács úr, maga mit szokott csinálni, ha ovács úr, maga mit szokott csinálni, ha ovács úr, maga mit szokott csinálni, ha 
nem tud elaludni?nem tud elaludni?nem tud elaludni?nem tud elaludni?    

- Számolok háromig, aztán már alszom is.Számolok háromig, aztán már alszom is.Számolok háromig, aztán már alszom is.Számolok háromig, aztán már alszom is.    
- Tényleg? Háromig?Tényleg? Háromig?Tényleg? Háromig?Tényleg? Háromig?    
- HároHároHároHáromig, de van úgy, hogy hogy fél négyig is…mig, de van úgy, hogy hogy fél négyig is…mig, de van úgy, hogy hogy fél négyig is…mig, de van úgy, hogy hogy fél négyig is…    

 

P 
 

Kissné benéz a szomszédasszonyhoz, és látja, hogy 
üres a kutyaól. 

– Látom megszabadultál attól az állattól! 
– Igen. És magával vitte a kutyáját is! 

Viccek: 
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