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Bulldog születésnapot !

Botyi News

(ejtsd: Nyúz)

1. évfolyam 1. szám

NAP-LÓ

Ára: megfizethetetlen

Ünnepi különszám

Dr. Dolittle Bánhegyesen született

„Figyu!
Nagy nap a
mai. Botyi
doki hatvan
éves lett.”
1157-ben: Ezen a napon született
Oroszlánszívű Richár
1312-ben: Ötvenegy éves korában
meghalt Ottó magyar király,
aki Károly Róberttel szemben
lépett fel trónkövetelőként
1552-ben: A törökök hatvan-, hetven
ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat
1566-ban: Szigetvár ostrománál hősi
halált halt Zrínyi Miklós horvát-dalmát és szlavón bán
1636-ban: Ezen a napon alakult meg
a Harvard Egyetem
1850-ben: Megszületett Blaha Lujza
színésznő, a nemzet csalogánya
1853-ban: Megtalálták a Szemere
Bertalan miniszterelnök által
Orsova mellett elásatott Szent
Koronát
1941-ben: Megkezdődött Leningrád
900 napos ostroma
1948-ban: Budapesten megszületett
Kincses Veronika operaénekes,
szoprán, érdemes művész
1951-ben: Ezen a napon született
Markó Béla romániai magyar
költő, műfordító, az RMDSZ
elnöke, szenátor
1951-ben: Megszületett Ránki
Dezső Kossuth-díjas zongoraművész, kiváló művész
1951-ben: 48 állam békeszerződést
kötött Japánnal San Franciscóban
1965-ben: Az írástudatlanság elleni
küzdelem nemzetközi napja
lett szeptember 8.-a
1979-ben: Megszületett Lékó Péter
nemzetközi sakknagymester,
aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett
1984-ben: Meghalt Máté Péter énekes, zeneszerző
2003-ban: 95 éves korában meghalt
Teller Ede atomfizikus

Csodagyerek szőkén, mosolygósan, frissen bodorítva…

1951. szeptember 8.-án, cseppnyi fiúcska
– egyesek szerint igazi csodagyerek - látta
meg a napvilágot Nagybánhegyesen. Meg
nem erősített források szerint, évtizedekkel
később ő ihlette meg az állatok nyelvét értő
világhírű állatorvos, dr. Dolittle történetét.
Fogantatása után pontosan kilenc hónapra
toppant be, szülei nagy-nagy örömére.
(Akkor még nem tudták, mennyi turpisság
szorult a gyerekbe.) Sok beteg állat van
ezen a világon, hát jövök – adta hírül olyan
nagy hangon, amennyi csak a torkán kifért.
De nem értette meg senki. Nem csoda,
akkor még nem ismerte élete párját Mártit,

akivel később bármikor megoszthatta
MAGVAS gondolatait… Egy szó, mint
száz, 1951. szeptember 8.-a óta itt volt
köztünk a kis Andriska szőkén, mosolygósan, enyhén zselézett hajjal…. Ebből
is látszik, mennyire megelőzte korát, még
a divat tekintetében is…
Nem véletlen, hogy alig tizenöt évesen
magas állami kitüntetésben részesült. Ez
komoly anyagi előnyökkel is járt: három
gömb fagylalt volt a jutalma, melyet az
átadást követő nagyszabású fogadáson
fogyaszthatott el, a falu cukrászdájában
1 forint 50 fillérért.

Magas állami kitüntetését 1966. június 18-án vehette át
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2. oldal

Múlnak a gyermekévek
Már hosszú évek óta azt mondják nekem
Olyan vagyok, mint egy kisgyerek
Belátom, így igaz, én nem lettem komoly
Úgy mint más emberek
Bolondosnak tűnő, furcsa dolgaim
Rossz szemmel nézik oly sokan
Tudom, a szívük mélyén ők is szeretnék
És megtennék boldogan

Nyolcadikban...

Bár mondják múlnak a gyermekévek,
nincs visszaút
Új mesék nem várnak reánk
Van mégis csillagfényű álomvilág
De azt gyermekünk álmodja tovább
Ihász Gábor

Trabanton szállni élvezet

A Sztankó...

Pasi a javából. Fotózkodni is csak a lányok sorában volt hajlandó

Hol hit, ott szeretet...

... és a Botyánszki nagyszülők

Itt született és itt cseperedett fel a kis Andriska
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Arról, hogyan kell búcsúzni az ifjúságtól

„Sebaj barátom, egy bukás nem a világ”

„Ha ezt megiszod minden bánatod oda lesz”

Az ifjúságtól jókedvűen kell búcsúzni.
Tehát nem meghatottan és nem is érzelmesen, mint a gyöngék, nyafkák és tájékozatlanok cselekszik, akik lehorgasztott fővel,
könnybe lábadt szemekkel bámulnak a távozó ifjúság után, búcsút intenek és önsajnáló érzelmességtől remegő hangon
nyögdécselik: „Vale, Ifjúság!... Tovatűnsz,
boldog Ifjúság.” Így nem szabad búcsúzni
az ifjúkortól. Jókedvűen, teli tüdőből, harsogó nevetéssel kell búcsúzni az ifjúságtól,
mint aki megbízhatatlan útitárstól szabadul
meg. Ezt kell mondani: „Tűnj csak el, Ifjúság. Szánalom nélkül nézem távozásod.
Nem is volt olyan jó ifjúnak lenni. Zavar
volt, köd, vágyakozás, tájékozatlanság,
hamis fogalmak, még sokkal hamisabb
képzetek, vágy és félelem, hogy elmaradunk a nagy versenyben. S mikor karjaink
között tartottunk valakit, mennyi félreértés!
S a félelem, hogy elmulasztjuk a Másikat,
aki igazibb! S a hírnév, melyre ifjan vágytunk, milyen más volt, mennyivel gyanúsabb és illanóbb, mikor aztán megérkezett!
S a világi javak, mikor elérkeztek életünkbe, mily gyanúsan ragadtak az emberi
irigység szutykától! Nem, az ifjúságtól sajnálkozás nélkül lehet búcsúzni. Lázállapot
volt ez, megható és gyöngéd önkívület.
Most, mikor elmégy, Ifjúság, örömmel fordulok a másik táj felé. Most már én vagyok
én, tetőtől talpig. Nem jó, nem bölcs, nem
egészen igazságos: de már gyanítok valamit
arról, mi az igazság? Vesém nem olyan jó
már; de az értelmem élesebb. Csalódások
nem érhetnek, legföllebb meglepetések.”
Mondd így: „Hála Istennek, véget ért az
ifjúság.”
Márai Sándor Füves könyvéből

Az egyetem küszöbén

Szemüveget a bírónak!
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Születésnapi számvetés
Botyikám! Nyugodtan dőlj
hátra, s légy elégedett
gazdagságoddal,
ha ezeket a képeket végignézed.
Mert mi az,
amit ezen a
kerek évfordulón magadénak mondhatsz? Családod – felesé-

ged, lányaid – rajongó szeretete, pácienseid gazdáinak elismerése és persze barátaid ragaszkodása. Kell ennél több?
Bár egy felvételt nem sikerült beszereznem. Egy olyan fotót, mely ez utóbbiakról
készült.
Ígérem, ezen az estén pótolom a hiányosságot, hogy majd ha száz éves korodban
csinálom ennek az újságnak a második
számát, legyen a barátokról is egy vidám
felvétel, e nap emlékére.
Szeretettel: Dani, Ági

Rendelői „kacagány”
Tábla az állatorvosnál: „Kérjük, ne zavarja a
rendelést! Leül! Úgy marad!”
Egy fiatal, csinos szőke hölgy ül az állatorvosi
rendelőben és egy palotapincsit simogat a kezében. Odamegy hozzá egy férfi és ezt mondja:
- Szívesen lennék a kutyája helyében!
- Nem hiszem, épp kiheréltetni viszem...
Izgatott férfihang az állatorvosnak:
- Doktor úr! Holnap elküldöm Önhöz a feleségemet a kutyánkkal. Adjon neki valami gyorsan
ölő mérget. Sajnos nagyon öreg már szegény.
- Nyugodjon meg uram - válaszol együttérzően
a doktor, - megoldjuk a dolgot, de gondolja, hogy
a kutya egyedül is hazatalál?

Botyikám ezt jól meggondoltad?

Szeme fényei...

A faluban megy összeírni az állatorvos az állatokat. Mondja az öregasszonynak.
- Jó napot öreganyám! Van baromfija?
- Persze, hogy van, Pesten rendőr.

Doktor úr a maga szíve sose fáj?

Tanár a leendő állatorvoshoz:
- Tudja, kolléga úr, miért szerelmeskedik a tehén
csak egyszer egy évben?
- Tudom, professzor úr. Mert marha!
Egy ember elviszi a kutyáját az állatorvoshoz, az
alábbi kéréssel:
- Doktor úr, vágja le a kutyám farkát!
- Miért tennék ilyen szörnyűséget?
- Holnap vendégségbe jön az anyósom és nem
szeretném, ha azt hinné, valaki is szívesen látja...

Köszönjük, hogy köszöni

Büszkék „kicsi” fiúkra

A nagy utazó, a csajokkal

