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News

(ejtsd: Nyúz)

Ára: megfizethetetlen

Szeptember 21.

Vadak, halak nemzetközi gyásznapja
Kit érdekel mi minden történt ezen a
napon? A fő, hogy a gazdi megszületett…

1235-ben Ötvennyolc éves korában
ezen a napon halt meg II. András,
akit az elégedetlen főurak az
Aranybulla kiadására kényszerítettek.
1235-ben Julianus barát és három
társa útnak indul, hogy eljussanak Magna Hungaria-ba, a keleti
magyarok lakóhelyére.
1791-ben E napon született meg gróf
Széchenyi István, a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője.
1837-ben Ezen a napon hunyt el Bezerédj Amália elbeszélő, a magyar
gyermekirodalom és a kisdedóvás
úttörője.
1883-ban Madách Imre „Az ember
tragédiája” című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.
1894-ben Ezen a napon született
Péchy Blanka színművésznő, író.
1892-ben Milánóban ezen a napon
mutatják be Leoncavallo Bajazzók című operáját.
1928-ban Ezen a napon született Sinkovits Imre a nemzet színésze.
1929-ben Megszületett Kocsis Sándor futballista, a legendás Aranycsapat jobb-összekötője.
1930-ban Johann Ostermeyer feltalálja a vakulámpát (villanófényt).
1942-ben Először száll fel az amerikai légierő B-29-es bombázó repülőgépe.
1944-ben Brit-amerikai légitámadások
a békéscsabai és a debreceni vasúti
pályaudvarok ellen. Debrecenben
igen nagy károkat okoznak. Lebombázzák a kiskörei, tiszafüredi
vasúti hidakat, bombatalálattól súlyosan megsérül, és részben leszakad a bajai vasúti híd is.
1975-ben Elton John fellépett a
Szovjetúnióban. Ő volt az első
nyugati pop-sztár aki ott járt.
1982-ben Ungvári László színész
halála.

A vadállatok és folyami halak világszervezete 1941-ben megrendezett kongresszusán nyilvánította nemzetközi gyásznappá
szeptember 21-ét. Tették ezt annak emlékére, hogy e napon, egy Békés megyei kis
településen, Vésztőn meglátta a napvilágot
a nemzetközi hírű horgász/vadász, Tóth
Géza László.
Meg nem erősített értesüléseink szerint, a
kis Gézát már a bölcsőben vadászpuskával
a kezében ringatták. Egy magát megnevezni nem kívánó vésztői lakos arról tájékoztatta lapunk munkatársát, hogy a
gyermek éppen hogy megtanult járni, első
útja a vízpartra vezetett. A horgászatot követően csak azért nem vitte haza zsákmányát, mert a hal nehezebb volt, mint ő
maga.

Édesanyjával - Vésztőn
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Vadászviccek, vicces vadászok

Vadat, halat, s mi jó falat ...

Jean és az úr vadásznak, de sehol egy fácán,
vagy fürj, vagy ilyesmi. Egyszer csak a bokrok mögül kirepül egy csapat fekete madár.
Mire az úr:
- Jean, varjak?
- Nem, uram, lőjön!
•
- Van terepszínű nadrágjuk?
- Van, de nem találjuk.
•
Két vadász beszélget az erdőben
- Ha én megcélzok egy nyulat, az máris írhatja a végrendeletét!
A tisztáson hirtelen feltűnik a tapsifüles. A
hencegő vadász előkapja a puskáját, rálő,
de a nyúl elszalad.
Mire a másik epésen megjegyzi:
- Úgy látom már szalad is a közjegyzőhöz...

Vadász elviszi a feleségét vadászni. Azt tanácsolja neki, ha valamit lő, fusson gyorsan
a zsákmányoz, nehogy egy másik vadász elorozza előle. Pár perc múlva lövést hall a
felesége irányából, s mire odaér, már csak
ezt hallja vadásztársától:
- Jól van asszonyom, elismerem, ez a maga
őze, csak engedje meg, hogy levegyem róla
a nyergem!
•
Az idős lord meséli a vadász élményeit
- Fiatal koromban két szenvedélyem volt: a
vadászat és a nők.
- És mire vadásztál?
- Hát nőkre.
•
Biz, meg Baz elmegy vadászni. Biz viszi a
puskát. Baz meg a kutyát...

Ez aztán a trófea!

Egy elismerés a sok közül

Hét végére ebből vadast főz Ilikém
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Arról, hogyan kell búcsúzni az ifjúságtól
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

Édesanyjával és öccsével

A vésztői haverokkal
A dédik fiatalkorukban

Vésztő egy korabeli felvételen

Tomival - vagy nem Tomival?

Munkahelyén is elismerték érdemeit
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Édesapánknak

Oklevelet adományozunk köszönetünk jeléül a fáradhatatlan támogatásáért, a bölcs
és józan tanácsaiért, a világbajnok pörköltökért, halért, vadért, jó falatokért! Azokért
a szerető pillantásokért, amelyeket mi, a
gyermekei, a felesége, és mindenek felett
az unokák kaptak és kapnak mindenkor, ha
szükségünk van rá, még ha több száz kmre is vagyunk tőle. Petőfi szavaival élve:
... Látom fáradtságát, s a fájdalmat szemében,
mikor gyermek módra önzőn meg nem értem!
Tudom, ő mégis megbocsát, s nagyon szeret,
hisz tőle kaptam mindenem, s egy egész életet!
Kérem a jó Istent, s az összes áldott szentet,
adjon neki hitet, erőt, türelmet, s jókedvet!
Tudja, még ha tettünk nem mindig mutatja,
ő a mi szemünkben a világ legjobb apja!
Egy boldog karácsony a sok közül

Jól meggondoltátok?

Gáspárék, otthon

Tóthék a hegyek közt

Oklevél
A legjobb apának apósnak és násznak,
aki az idén hetven gyertyát gyújt meg.
Fő erénye erkölcs és igazság,
ez útra terel minden unokát.

Kérésünk mindössze az lehet:
Apu hagyd a politikai intelmet!
Inkább levesbe lőjél minél több fácánt,
s halak húzzák a horgász vállát.

Bár van vers rím nélkül
ez nem született ok nélkül:

Boldog születésnapot!

