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Indul a fesztivál!
Hamarosan kezdődik a tizenhetedik Dombos Fest

Június 29-én, csütörtökön star-
tol az idei, szám szerint 17. 

Dombos Fest. A szervezők már 
nagyban dolgoznak, hogy mind-
két helyszín: a Hegyalja utca és a 
Dombos pince is teljes pompájában 
várja a vendégeket. Ifj. Horváth  
László, főszervező bizakodó az 
idei év kapcsán, és elárulta, hogy 
komoly anyagi segítséget kaptak. 
Első kérdésünk hozzá, természe-
tesen az idei programra vonatko-
zott.

- Az idén 4 napos fesztivál 
zenei kínálata a magyar folk leg-
jobbjaiból szemez: a nyitó koncer-
tet Szalonna és bandája adja, míg 
másnap Brasnyó Antal vezette 
vajdasági népzenei válogatott lép 
fel a Fokos és a Juhász zenekarok-
kal, valamint Csizmadia Anna 
énekesnővel. Lajkó Félix újító és 
virtuóz szellemisége ott hat a leg-
inkább, ahol megszületett: a bács-
kai tájon. Évről, évre itt adja a nyár 
emlékezetes koncertjeit, idén az 
Óperentzia formációval, ők zárják 
a fesztivált. A világzene és a Bal-
kán legismertebb trombitásai újra 
vállalták a közönség felpörgeté-
sét: Boban Markovics és zenekara  
7 év után újra a régió és a feszti-
vál vendége lesz. Tőle várjuk az 
idei nézőcsúcsot is. A magyar jazz 
nagyágyúja, Dresch Mihály saját 
quartetjével érkezik. A tartalmas 
szórakozásért Pátkai Rozina trió-
ja felel és Ripoff Raskolnikov blues 
produkciója. A Nagy-Szín-Pad 
verseny idei győztese, Lóci játszik 
is jelen lesz a fesztiválon, akárcsak 
a Sóti Juli vezette Sin Seekas, akik 
megismételhetik a tavalyi év óriási 
sikerét és buliját. Természete-
sen, a fesztivál elképzelhetetlen a 
Dombosi Remix – irodalmi napok, 
a Rosé borterasz vagy a fényfestés 
nélkül.

- A Dombos Festnek megvan a 
jellegzetes zenei arculata, de ezen 
belül mi alapján válogatták ki az 
előadókat?

- Több lábon áll a koncert- szer-
vezés. A zenekarok jelentkeznek, 
küldik a klipjeiket, számaikat, erre 
is ránézünk. Másrészt úgy Belgrád, 
mint Budapest irányából is pász-
tázzuk a zenekarokat. Harmad-
részt meg a Fonó művészköreiből 
is válogatunk, azaz a családi zene-
karokat szólítjuk meg. Továbbra is 
fontos, hogy üde legyen a kínálat, 
semmi nosztalgiázási érzése ne 
legyen a közönségnek. Célunk, 
hogy a befutni készülő produkci-
ókat hozzuk el, nem pedig a befu-
tottakat. Értelemszerűen az igazán 
egyedi értékekkel bíró művésze-
ket várjuk, mert bennük nem lehet 
csalódni, és náluk a legmagasabb a 
művészeti hozzáadott érték!

- A Dombos pince kiváló 
helyszínnek bizonyult a Dombos 
Remix és néhány kisebb koncert 
számára. Tervezik-e, hogy több 
eseményt is itt szervezzenek?

- A Dombos Wine Club elsősor-
ban a borkultúra népszerűsítését 
tűzte ki célul, a mostani kínálatban 

is Vajdaság elismert pincészetének 
a borai vannak és nem melléke-
sen a pincegazda, Mészáros Tibor 
Biba borai is megtalálhatóak. Már 
most, egy év után is látszik, hogy 
egyrészt igény van a jó borokra és 
a borfogyasztást vissza lehet hoz-
ni a mindennapokba, másrészt 
egy olyan kis közösségi helyet 
hoztunk létre, ahol az irodalmat, 
a filmvetítést, a kulturált szórako-
zást is a mindennapok részévé le-
het tenni. Most már Kishegyes fia-
taljai, a Kishegyesre hétvégenként 
hazajáró tanulók sem mondhatják, 
hogy nincs semmi a faluban, mert 
van egy hely, amely őket is meg-
szólítja.

- Várhatóak-e további produk-
ciók a nyár során?

- Most a beharangozó bulit is 
várjuk már, a Juhász banda muzsi-
káját a Dombos Wine Clubban, il-
letve a 4 napos fesztivál alatt úgy a 
Hegyalja utcában, mint a pincénél 
is nagy jövés-menés lesz. Azután 
pedig a kishegyesi búcsú hétvégé-
je, meg a nyár zárás is események-
ben gazdag lesz. Ahogy szoktuk: 
népzene, világzene, jazz és iroda-
lom lesz terítéken.
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- Egy évben sem volt könnyű a 
fesztivál anyagi helyzete, az idén 
milyen anyagi háttérrel startol-
nak?

- A Dombos Fest mint értéke-
ket hordozó és közvetítő fesztivál 
elismerésben részesült, bekerült 
az NKA által garantált támogatás-
sal rendelkező fesztiválok közé. Ez 
3 évre stabilizálja a helyzetünket, 
azaz 3 évre előre nyugodtan ter-
vezhetünk. Van egy olyan olvasata 
a dolgoknak, hogy a magyarorszá-
gi támogatásokra lehet számítani, a 
vajdasági és szerbiai támogatások 
meg továbbra sem mérvadóak. Ál-
talában itt is nyerünk minden pá-
lyázaton, de ezek az összegek még 
az első évek támogatásánál is kiseb-
bek. Itt egyáltalán nem fontos a kul-
túra, a kulturált párbeszéd, mindez 
a politika mellékszereplője lett, ami 
igazán elkeserítő. Tehát az idei 17., 
majd a sorrendben 18. és 19. feszti-
vál biztosan megvalósul, azután jön 
majd a kerek 20. esemény. Azt jól ki 
kell találni, hogy megkoronázzuk a 
sorozatot, meg talán be is fejezzük. 
De ez még a jövő zenéje, minden-
kit invitálunk az idei eseményekre: 
népzene, blues, világzene, ska és 
jazz koncertekre kerül sor. Fény- 
festészetben úszik majd a löszfal 
ismét, illetve a nélkülözhetetlen 
lángos és borok is rendelkezésre 
állnak.

L.J.

Milyen programok lesznek 
idén a Dombos pincében?

Minden nap itt kerül megren-
dezésre a Dombos Remix, vagyis 
a Dombos Fest irodalmi része, de 
ezen kívül még sok program várja 
a pincébe látogatókat. Ezek közül 
csak néhányat említenék: első nap 
csütörtökön Pátkai Rozina trió lép 
fel, pénteken este tizenegy órátóla 
Dombos After keretein belül Kurina 
trio, szombaton is 11-től Dombos 
After klub kerül itt megrendezés-
re. Az egész Dombos Fest rendez-
vénysorozat a pincében zárul, mert 
vasárnap itt kerül megrendezés-
re a záróbuli, de hogy pontosan 
mi is lesz a 23-tól 03 óráig tartott 
záróbulin, az  legyen meglepetés.

Milyen keretek között zajlik a 
Dombos Remix?

A Dombos irodalmi részét idén is 
Virág Gábor szervezi. Mint mond-
tam, második alkalommal kerül itt 
megrendezésre, de tavaly is remek 
visszajelzéseket kaptunk. Nem tu-
dom pontosan, hogy a Mediterrán 
udvarban vagy a löszfal tetején 
kialakított teraszon fog ez zajlani. 
Tavaly a teraszon volt megtartva, a 
résztvevők az irodalmi előadások 
és beszélgetések mellett a remek 
kilátást, a fák árnyékát, függő- 
ágyakat és a hideg fröccsöket is 

élvezhették. Idén 
Nádasdy Ádám, Peer 
Krisztián,Terék Anna, 
Deczki Sarolta, Be-
decs László Orcsik 
Roland, Kocsis Ár-
pád, Barlog Károly, 
Bíró Tímea és Sze-
gő János előadása-
it hallgathatják a 
látogatók a Dom-
bos Remix kere- 
tein belül. 

Mennyien szoktak a pincé-
ben lenni, mi a helyzet a Dombos 
Afterokkal? 

A Dombos Remixen általában  
30 – 50  személy szokott részt ven-
ni, de amikor a Hegyalja utcában 
véget érnek a programok, sokan át 
szoktak jönni a Dombos Afterra, 
hiszen az este itt folytatódik. Arra 

különösen ügyelünk, hogy a zenei 
kínálat igen tarka legyen, de a han-
gulat mindig jó szokott lenni, ak-
kor is ha Dj-k jönnek, akkor is ha 
népzenészek és akkor is ha jó kis 
jazz zene szól. 

Milyen italokkal tudtok szol-
gálni?

Az üdítőkön, csapolt sörökön 
kívül felszolgálunk még házi bo-
dza - és házi mentaszörpöt is, de 
a borainkat szeretném külön ki-
emelni. A Dombos Wine Clubban 
több mint 10 pincészetből kós-
tolhatnak 40 fajta bort. Zömmel 
fruška gorai borok, de Magyar-
országról is vannak boraink, pél-
dául a Villányi – és a Badacsonyi 
borvidékről. De ezeken kívül van-
nak még kishegyesi és bajsai bo-
raink is.

A Dombos Festen 50 dinárért 
megvásárolható a Szó-Beszéd kiad- 
ványa. Az újságban lévő kupon- 
nal milyen kedvezmények vehetők 
igénybe a pincében?

A Szó-Beszédben lévő kupont 
fel tudják használni a Dombos 
Wine Clubban a június 29. és jú-
lius 3. között. A kupon egyszeri 
felhasználásával féláron tudunk 
biztosítani bármilyen alkoholos - 

Újra nyitva a Dombos pince!
A Dombos pince második alkalommal alkotja szerves részét a Dombos 

Fest rendezvénysorozatnak. Ez alkalomból Mészáros Tibor, bajsai borász-
szal beszélgettem a programokról, hangulatról, lehetőségekről, borokról.



3

  Dombos Fest 2017Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja

vagy nem alkoholos italt. Ahogy 
mondtam, elég nagy kínálattal 
rendelkezünk, úgyhogy minden-
ki megtalálhatja a számára leg-
kedvesebb italt. Remélem, hogy 
ezzel a kedvezménnyel nem csak 
fesztiválra látogatókat, hanem a 
hegyesieket is sikerül majd idecsa-
logatni, hiszen ilyen árban, ilyen 
borokat nem sok helyen tudnak 
kóstolni. 

Milyen rendezvények szoktak 
lenni a pincében Dombos Festen 
kívül?

A Dombos pincét lehet bérel-
ni szülinapokra, keresztelőkre, 
családi összejövetelekre vagy 
bármilyen hasonló jellegű ren-
dezvényre. Bent a pincében elfér 
40 ember és ez mellett tér is van, 
hogy a vendégek kényelmesen 
elférjenek. Kint is vannak bú-
toraink, ahol még 50 embernek 
ülőhelyet tudunk biztosítani, de 
a terasz befogadóképessége még 
ezeknél is nagyobb. Mindenfajta 

rendezvény volt már itt és mindig 
pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
Ma például egyik közös ismerő-
sünk ünnepli itt doktorálását és a 

vendégek Csehországból, Szlové-
niából, Magyarországról, de még 
Angliából is érkeznek.  Finom bo-
rok mellett mindenféle üdítővel, 
házi bodzaszörp, mentaszörp és 

csapolt sörök is kaphatók. Annak, 
hogy a Dombos pincét választják 
több előnye is van: a nagyon jó 

hangulatú hely, a kedve-
ző hőmérséklet - hiszen 
télen lehet fűteni, nyáron 
pedig a hűmérséklet min-
dig 17 fok körül mozog – a 
hozzáértő kiszolgálás és a 
remek borok maradandó 
élményt nyújtanak a ven-
dégeinknek. 

Természetesen rende-
lésre akár főzni is tudunk, 
de ez az előző megbe-
szélések alapján történik. 
Bizunk abban, hogy minél 
többen el fognak jönni, 
mert ilyen hely hely kevés 
van, jobban mondva a kör-
nyezetünkben nincs is. 

Mennyire ismert a pince 
a turisták körében? 

Ők elsősorban akkor 
keresik fel a pincét, ha más 

rendezvény is van itt és akkor szí-
vesen ejtik útjukba a pincét is. 
Mivel klubként működünk, nem 
vagyunk állandó jelleggel nyitva, 

s normális esetekben csak hétvé-
genként tudjuk fogadni a turistá-
kat, de ennek ellenére az érdeklő-
dőket bármikor tudjuk fogadni, 
csak megbeszélés kérdése. Akkor 

jönnek el hozzánk a Dombos ren-
dezvénysorozaton kívül, ha jó mi-
nőségű együttesek lépnek fel, de 
összefutnak hétvégén itt 70-80-an, 
ha ízléses jazz zenét, világi zenét 
vagy népzenét hallhatnak, és ná-
lunk ez csak jó minőségű szokott 
lenni. 

Hétvégeken ha jelentkeznek 
hegyesiek DJ-skedni, ők szétkül-
dik a meghívókat az interneten, 
vagy a Dombos facebook oldalán 
is megtalálható az esemény, hogy 
mikor milyen party van itt. Ezzel 
pedig össze tudjuk hívni a még 
ittmaradt fiatalokat, akik múlt 
hétvégén például úgy távoztak az 
itt rendezett buliról,hogy a végén 
odajöttek és mondták: „Biba, na-
gyon szépen köszönjük az estét, 
nagyon jól éreztük magunkat”És 
már csak ezért is érdemes nyitva 
tartani. 

Csőke Márk
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1. nap június 29. csütör-
tök, Nagyszínpad 19:00
 

Szalonna és Bandája

Pál István, becenevén  „Sza-
lonna”, Liszt Ferenc-díjas 

magyar népzenész. A Magyar 
Állami Népi Együttes Művészeti 
vezetője. Tizenkilenc éves korá-
ban nyert felvételt a Magyar Ál-

lami Népi Együttes zenekarába. 
Az elmúlt években a világ számos 
országában mutatták be a ma-
gyar kultúra értékeit, szépségét. 
2005-ben az együttes zenekar-
vezetője lett, s közben megala-
pította saját zenekarát: Szalonna 
és Bandáját. Koncertjeiken az 
autentikus népzene mellett nép-
zenei feldolgozásokat is hallha-
tunk tőlük. Legújabb büszkesé-
gük a 2007-es Prima Primissima 
közönségdíj, amelyet a Magyar 
Állami Népi Együttessel nyertek 
el. Két nagylemezt is megjelentet-
tek, az Örömzenét és a Népzene 
a Kárpát–medencéből című albu-
mokat. A zenekar 6 tagból áll: Pál 
Eszter (ének), Pál István (hegedű, 
ének), Gera Attila (fúvós), Karacs 
Gyula (brácsa), Ürmös Sándor 
(cimbalom), valamint Doór Ró-
bert (nagybőgő). 

1. nap június 29. csütör-
tök, Nagyszínpad 21:00 

Ripoff Raskolnikov 
Band

Ripoff Raskolnikov, eredeti 
nevén Ludwig (Lutz) Knoglinger, 
osztrák énekes-dalszerző, gitáros, 
„tiszteletbeli magyar” blueszenész. 
Raskolnikov kezdetben az európai 

népzenékért rajongott, 
elsősorban népdalokat 
adott elő, később a blues-
generáció, Blind Lemon 
Jefferson, Muddy Waters, 
Blind Willie McTell, Skip 
James, Robert Johnson, 
továbbá John Lee Hooker 
és Van Morrison volt rá 
hatással. Az évek során 
Raskolnikov stílusa vál-
tozott, mára repertoárját 

böngészve blues jellemzi. Erőtel-
jes költői, illetve zenei kifejezéssel 
bíró dalai régi szerelmekről, utazá-
sokról, a mindennapok gondjairól 
és szépségeiről szólnak, olyan em-
beri érzelmek kapnak bennük he-
lyet mint a szeretet, a szenvedély, 
a vágy, a veszteség, a fájdalom, a 
szépre való törekvés, az életéhség 
vagy a halálfélelem. 2009 elején  
megjelent Room for Two című 

akusztikus lemezük, a  további 
lemezeit is Magyarországon rög-
zítette. 

Jelenlegi zenekarának tagjai a 
következők: Nagy Szabolcs (zon-
gora), Varga „Laca” László (basz-
szusgitár) és Gyenge Lajos (dob). 
A blues zenét a legtágabb értel-
mében veszi. Fekete gyökerű, de 
vérbeli közép-európai bluest ját-
szik, a Bob Dylan és Tom Waits 
által képviselt irányvonalat kö-
vetve. 

1. nap júnis 29. csütör-
tök, Nagyszínpad 23:00

 Szabó Balázs és  
bandája

Szabó Balázs igen sokoldalú, 
egy igazi polihisztor: dalszerző 
énekes, multiinstrumentalista ze-
nész, bábszínész és mesemondó. 
Balázsnak mindig is szívügye volt 
a versmegzenésítés műfajának be 
vagy inkább visszaemelése a ma-
gyar popzenébe. 2004-ben megje-
lent lemeze is Faludy-művek meg-
zenésítése volt, de feldolgozott 
már Pilinszky, Szemlér Ferenc, 
Weöres Sándor-verseket is.  A 
2005-ben alakult Suhancos zene-

karból való távozása után 
2009-től már saját bandája 
élén énekel, gitározik, hege-
dül és kavalozik.  

„Rólunk: A zenekar első 
fölsírása, levegővétele 2009-
ben a suhancos zenekar föl-
oszlásával kezdődött...mi-
vel életem motorja, lelke a 
muzsika, így a látszólag be-
zárt ajtó mögött egy új ötlet 
fénye szűrődött át. Ebből a 
fényből legelészett az a bá-

A 2017-es Dombos Fest fellépőiről
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torság, ami most kiáll eléd, kedves 
hallgató olvasó. Útnak indultam 
zenészeket verbuválni. A nagy-
bőgő (Inoka Győző) adott, mun-
katárs, barát, táncház és utazás...
emellé kellett megtalálni a húzós 

riffeket, funkys rímeket (Szegedi 
Attila) basszusgitáron. Mikor meg-
találkozott a „mélység“, már csak 
a keretet kellett az ütemek (Fekete 
Dezső) mellé varázsolni. Ezután a 
gitár (Rostás Ottó) és a brácsa ba-
rátságát (Szabó János) kellett egy 
akváriumba önteni.” Szabó Balázs.

1.nap június 29. csütör-
tök, Dombos Wine Club 
21:00 

Pátkai Rozina Trió

Pályáját a klasszikus énekkel 
kezdte az olasz gyökerekkel ren-
delkező, fiatal magyar énekesnő, 
aki harmadik éve kápráztatja el 
rajongóit latin jazz muzsikájával. 
Számos nemzetközi verseny dí-
jazottja, elismeréseinek sorát jazz 
és Fringe fesztiválok színpadain 

gazdagította szerte a világban. A 
főként bossa novát játszó quintet 
zenéjét a brazil dallamvilág au-
tentikus előadásmódja, az ének 
és trombita magával ragadó össz-
játéka, illetve a sajátos felfogású 

dalok teszik 
különlegessé. 
Szakítva a zárt 
formákkal, na- 
gyobb teret kap 
az improvizá-
ció, a modern 
zenei elemek 
és a pillanatnyi 

gondolatok zenei megformálása. 
A trió tagjai: Pátki Rozina éne-

kes, Tóth Mátyás gitározik és a do-
boknál Cseh  Balázs.  

2. nap június 
30. péntek, 
Nagyszínpad 
20:00

 Brasnyó 
Antal és  

zenekara

Brasnyó Antal 
és zenekara (azaz 
a Fokos és a Juhász zenekar) fogja 
megszólaltatni húrjait a Dombos 
Fest 2. napján. Brasnyó népze-
nész. Leginkább valakivel társul-
va koncertezik (például Lajkó Fé-
lixszel vagy egyéb zenekarokkal). 

Brasnyó An-
tal: „Szabadon 
bárki bármit 
rájátszhat, ami 
abba belefér. 
Nincs olyan, 
hogy valami 
meg van kötve 
és csak így kell 
játszani. Sza-
badjára kell 
engedni az 
egészet. Sze-

rintem akkor él a zene igazán, ha 
szabadjára van engedve.” 

2. nap június 30. pén-
tek, Nagyszínpad 21:30

Boban Markovic 
Orkestar

Boban Marković szerbiai trom-
bitaművész, egy rezesbanda veze-
tője. Már hétéves korában megis-
merkedett a trombitával. Zenéje 
a török katonazenekarok muzsi-
kájából eredeztethető. Boban a 
kilencvenes évek első felében 
tűnt fel. Az Underground után 
Boban az Arizonai álmodozók 
című Kusturica-film zenéjében is 

közreműködött, s az ezredfordu-
lóra már Európa legnépszerűbb 
balkáni rezesbandájának az élén 
állt. Készített lemezt Lajkó Félix-
szel (Srce Cigansko), majd 2002-
ben Frank London munkatársa 
lett. A Boban Marković Orkestar 
legújabb lemezével The Promise 
zeneszerzőként is jelentős sikert 
könyvelhetett el. Tevékenységei 
között szerepel a Balkán cigány-
zenéjének más zenei műfajokkal 
és kultúrákkal való kapcsolódá-
si pontjainak kutatása. 2006 óta 
Marko Marković vezeti a zene- 
kart, apjával egyetértésben. 
Marko Marković szerzőként és 
szólistaként is részt vett a zenekar 
utolsó két albumán.
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2. nap június 30. pén-
tek, Nagyszínpad 23:00

 Dresch Mihály

Dresch Mihály Liszt Ferenc-dí-
jas magyar zenész, kiváló művész. 
A mai magyar dzsessz kiemelkedő 
alakja, kiváló szaxafonos, aki a ma-
gyar népzene és a jazz ötvözésén 
alapuló saját zenei világot alakított 

ki. Kezdetben elsősorban a klasz-
szikus amerikai fekete jazz, vala-
mint a gospel és a spirituálé iránt 
érdeklődött. A nyolcvanas évek 
elejétől kezdve rendszeresen kon-
certezett neves hazai jazzmuzsiku-
sokkal. Első kvartettjét 1984-ben 
alapította, melynek a kilencvenes 
évek közepéig gyakorta változott 
a felállása. Az új felállású négyes 
első lemeze Riding the Wind cím-
mel először Angliában került for- 
galomba 2000 tavaszán. 

2. nap június 30. pén-
tek, Dombos Wine Club, 
Dombos After 23:00 

Kurina Trió

 A trió tagjai Kurina Michael 
(cimbalom), Kurina János (zongo-

ra) és Kurina Ferenc (nagybőgő). 
A trió leggyakrabban gipsy klasz-
szikus jazzt játszik. Kurina János, 
zongorista, Kurina Trio: „Strausst 
játszunk, különféle polkát, Bachot, 
átdolgozott 
dallamokkal,  
és cigány me- 
lódiákat bele-
raktunk, saját 
bőgőt, olyan 
hangzásokat 
amiket mi jó-
nak érzünk 
azt mi kihasz-
náljuk.”

3. nap 
július 1. 
szombat, 
Nagyszínpad 20:00 

Budapest Ska Nu-Jazz 
Orchestra

Alakult egy zenekar, amely 
tagjai nagyon szeretik a funky, a 
rock, a latin, a drum&bass, a jazz, 
és a reggae zenét. Szerettek volna a 
maguk kedvére tenni, hogy olyan 
zenét játszanak, amely mindegyi-
kük igényeit kielégíti, de nem  
sikerült egyezségre jutniuk, így 
egy olyan formációt alkottak, 
amely magába olvasztja valameny-

nyi kedvenc zenei stílusirányza-
tukat. A végső választás pedig  a 
SKA műfajára esett és megszü-
letett a Budapest SKA Nu-Jazz 
Orchestra, amit ők csak egyszerű-

en BuSKAnjo ként említenek. Több 
nagylemezzel is büszkélkedhet a 
zenekar. Wéber Zsófia egyaránt 
énekel magyarul és angolul is. 
Dudás Viktor dobos mondja ezt a 
csapatról: „Bár a zenekar többsége 
kiváló muzsikus, akik valóban a 
zenélésből élnek, ezért sok formá-
cióban muzsikálnak, ehhez a zene-
karhoz mindenki különlegesen áll 
hozzá, örömből csináljuk.“

3. nap július 1., szom-
bat, Nagyszínpad 22:00

 Sin Seekas
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Az adai Sin Seekas akuszti-
kus trió két éve létezik a jelenlegi 
felállásban. Azaz Sóti Juli –(ének, 
kazoo), Palusek Erik ( gitár, kazoo, 
vocal), Kurcinák Attila (cajon, bon-
gó). A zenekar stílusa leginkább az 
akusztikus funk/reggae műfajá-
hoz sorolható, de számos más stí-
lus elemei is fellelhetőek zenéjük-
ben. Az angol, a magyar és szerb 
nyelvű feldolgozások mellett, saját 
dalokat is írnak. 

3. nap július 1., szom-
bat, Nagyszínpad 23:00 

Gypo Circus

2011 őszén öt, gyökeresen eltérő 
zenei háttérrel rendelkező muzsi-

kus létrehozta a „Gypo Circus“-t. 
A tagok régi álma volt egy olyan 
zenekar létrehozása, ahol a balká-
ni ethno, a gipsy, valamint a punk 
műfajok találkoznak. A 2011-ben 
alakult Gypo Circus-szal új szín 
került fel a már elcsépeltnek hitt, 
hazai folk-ska-punk vonulat 
palettájára. A banda három 
legfőbb erénye: lenyűgöző 
zenei tudás, komoly refrén-
komponáló tehetség, príma 
szövegek. Kell még valami? 
A tagok: Hegyesi András 
(ének, akusztikus gitár), Sa-
nyi Kecskeméti (basszusgi-
tár, vokál), Velcsev Dejanov 
Kosta (gitár, vokál), Muhel 
Zoltán (dob, vokál), Szabó 

Borsika (hegedű, vokál), Préda 
Kovács Zsolt (Klarinét, billentyűk, 
vokál), Szabó János Bence (hege-
dű, vokál). 

3. nap július 2. vasár-
nap, Nagyszínpad 20:00 

Lóci  
játszik

Csorba Lóránt 
zentai születésű. 
A banda 2010-ben 
alakult. Lóci vallo-
mása: „édesapám 
berakta a kocsiban 
a Deep Purple-től a 

Speed Kinget és elámultam, hogy 
mennyire menő, ahogy a klasszi-
kus zenei Hammond-szólóból az 
elején óriási rockzúzás lesz.“ 

Tagok: Csorba Lóci ( basszus-
gitár, ének),  Szeder-Szabó Kriszti  
(ének),  dr. Dobozy Ágoston (zon-

gora),  Fülöp Bence (gitár),  Fábián 
Tibor (dob), Seress Bence (szaxo-
fon),  Rácz Dániel (trombita). 

Óperentzia 3.nap július 
2. vasárnap, Nagyszín-
pad, 22:00

 Lajkó Félix és az 
Óperentzia

  Az elektronikus és az akusz-
tikus, illetve a folk- és a partyzene 
eddig ismeretlen ötvözete Lajkó 
Félix és az Óperentzia előadásá-
ban. A vajdasági Topolyán 1974-
ben született, de Kishegyesen 
nőtt fel. Lajkó Félix a kilencve-
nes évek elején tűnt fel a Dresch 
Quartetben, de hamarosan „alanyi 
jogán“ is maradandót alkotott; és 
mire első lemeze, a Lajkó Félix és 
zenekara 1997-ben megjelent, már 
kultikus státusszal rendelkezett 
a hazai kortárs és világzenei kö-

rökben. Lajkó Félix a 
Dombos Fest visszajáró 
fellépője.

                                                                                                
Összeállította:

 Bakos Dorisz
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Bár mindketten tudjuk a mi 
lesz beszélgetésünk ered-

ménye, mégis minden évben Lacz-
kovics Panni és köztem lejátszó-
dik a következő párbeszéd:

- Szia Erzsi, az idei Domboson sü-
titek a lángost?

- Szia Panni, igen, persze!

Ennyi és nem több. De ebben 
a két mondatban benne van a lé-
nyeg. Jólesik, hogy  a fesztivál 
szervezői évek óta számítanak 
ránk, a fesztivál részeként tartanak 
bennünket számon, ugyanakkor 
mi (lángossütő asszonyok) is vár-
juk már a meghívást.

Többször kérdeznek a dombosi 
lángos titka felől. Tréfásan, a lösz-
fal csodatévő kisugárzását szok-
tuk említeni, persze ebben is van 
valami, hiszen a fesztiváli tejfölös-
sajtos-fokhagymás lángosban sok-
kal több van, mint abban, amit ott-
hon készítünk. 

Benne van a kivilágított lösz-
fal varázsa, a kiváló érzékkel és 
igényességgel válogatott gár-
da, Kovács Béláék készségessé-
ge (ugyanis a fesztivál idejére 
ideadják az egyébként garázsul 

szolgáló helyiségüket), Roki, az 
elmaradhatatlan ajándék borával, 
Emíliáék a kürtőskaláccsal, Kume 
a napraforgóval, pattogatott kuko- 
ricával, az italosok, a hambur-
gersütők..., benne vannak  a Női 
Fórum egykori és jelenlegi tagjai, 
az asszonyok, akik szívvel-lélek-
kel dagasztották, gombócozták a 
lángostésztát, nyújtották, sütötték 

és árulták a lán-
gost. 

És benne van-
nak azok a nők is, 
akik évek hosszú 
során ott voltak 
velünk, de már 
sajnos nincsenek: 
Kancsár Erika 
néni, aki árúsította 
a lángost, Paróczi 
Ibi és Bíró Ibi, 
akik rengetegszer 
megtették az utat 
a valamikor „kis-
ház-sütöde” és az 

árúsítóhely között, Barcsik Zsuzsi 
és Fullajter Icu, akik a kemény és 
megerőltető napi teendőik után, 
fáradságot nem ismerve, fél éjsza-
kán át álltak az öntött lábasok fe-
lett és sütötték szép pirosra a lán-
gost.

Benne vannak a dícsérő szavak, 
és az olykor-olykor elhagzó bírá-
latok, a visszatérő vendégek, akik 
évek hosszú során mindig megke-
resnek bennünket, a kislány, aki 
minden évben a szüleivel érkezett 
és esténként alig tudta kivárni az 
első lángost, Csizmadia Anna (ép-
pen a minap írta a Facebook közös-
ségi oldalon, hogy a mi lángosunk a 
világ legjobb lángosa), Vass Szabi 
(amikor azt kérdeztem, mivel tarto-
zunk azért, hogy Rokon Ilonkája a 
Női Fórum egyik programján ven-
dégeskedett a Női Fórum épületé-
ben, annyit mondott: a Domboson 
egy lángossal).

Kell ezektől nagyobb reklám a 
lángosunknak?

Egyszer valami olyasmit írtam 
a Szó-Beszédbe, hogy: remélem, 
mindig akadnak majd olyan fiatal 
nők, édesanyák, nagymamák, akik 
amellett, hogy olcsóbb finomságot 
készítenek a gyerekeknek, uno-
káknak, átérzik a fesztivál hangu-
latát és részesei szeretnének lenni 
ennek a csodálatos eseménynek.  
Az idén még biztosan, a jövőt ki 
tudja? 

Zsidai Erzsébet

Mit lehet még elmondani a dombosi lángosról, 
amit még nem mondtunk el?
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Június 29., csütörtök

17.00 Peer Krisztián – 
Szegő János

18.00 Géczi János –  
Ladányi István

Június 30., péntek

16.30 Deczki Sarolta: Je-
lentések, titkok, besúgok: 
ügynökök és irodalom

17.30 Bíró Tímea –  
Kelemen Emese

18.30 Kocsis Árpád – 
Losoncz Márk

Július 1., szombat

16. 00 Bedecs László: Íz-
lések és pofonok - A Szép 
versek és Az év versei 
egymás tükrében

17.00 Barlog Károly –  
Rizsányi Attila

18.00 Fiatal Írók Szövetsé- 
ge - Szerényi Szabolcs, 
Hyross Ferenc, Horváth 
Veronika - Berényi Emő-
ke FISZ - Szerényi Sza-
bolcs, Hyross Ferenc, 
Horváth Veronika – Be-
rényi Emőke

19.00 Nádasdy Ádám – 
Patócs László

 

Július 2., vasárnap

16.30 József Attila Kör 
Nagy Kata, Tolvaj Zoltán 
– Dancsó Andrea

17.30 Zetna

18.30 Terék Anna – 
Orcsik Roland

 

A Dombos Remix, vagyis a Dombos Fest irodalmi 
részének programja

A Dombos Festtel párhuzamosan fut a Dombos Remix, melynek célja, 
hogy bemutassa a kortárs irodalmi törekvéseket. A rendezvénynek már 
második éve a Dombos Wine Club ad otthont. A rendezvény szervezője 
Virág Gábor.

Az eseményt a Nemzeti Kul-
turális Alap, a Szekeres László 
Alapítvány, a Szépírók Társasá-
ga, a Fiatal Írók Szövetsége és a 
József Attila Kör támogatja.



10

  Dombos Fest 2017 Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja

Uhor István, ha 1916. decem- 
ber 16-án nem a Vajdaság-

ban születik, lehetett volna kazán-
fűtő a Mississippi gőzösén, jógi 
Indiában vagy rikkancs Párizsban. 
De Uhor István a Vajdaságban 
született, egy elszegényedett tiszt-
viselő második fiaként egy Drea 
környéki tanyán. Így hát béres 
lett a félfeudális világban, akinek 
az élete nagyobbik részében nem 
adatott meg, hogy feltételes módú 
kötőszókkal bíbelődjék, ahogyan 
most kései dédunokája teheti. 

Négy testvérével szolgált szerb-
nek is, magyarnak is, németnek is. 
Zsidónak csak azért nem, mert a 
falu távol feküdt. Drea úgy ma-
radt meg a családi emlékezetünk- 
ben, mint amely a világ közepe. 
Mindentől ugyanolyan messze-
ségre esett. Disznók és tehenek 
fölött aludtak az istállóban, fáztak 
és éhesek voltak. Amikor a gazda 
úgy látta jónak, enni adott nekik. 
Levest, főtt vagy sült tésztát egy-
másra szedett, hogy a falással se 
múljék túlságosan az idő.

Ha a gyerekem is úgy nevelke-
dett volna, mint mi, fogtam volna 
egy kötelet, s fölakasztom a csűr 
gerendájára. Amikor már megte-
hette, s elővette a komorság, ilyene- 
ket mondott egyetlen lányának, 
aki írni tanította. Kevésszer látta 
a lánya, az én nagymamám dü-
hösnek vagy csüggedtnek. Szót-
lan ember volt. Vastag betűkkel 
véste a papírra az ákombákomjait. 
Negyvenévesen már le tudta írni a 
nevét. Uhor István.

Oka és módja csak tizenhét éve-
sen lett, hogy gyakrabban látogas- 
son Kishegyesre. Valamely téli bál 
alkalmával ismerkedik meg a fél-
árva lánnyal, aki a felesége lesz. A 
lány az Isonzó mellett vesztette el 
az apját, s később majd, a második 

világháború után, amikor már az 
ilyen kétes osztályú emberek is 
felférhetnek rá, s jelentősége már 
nem lesz, fel is kerül ennek a hal-
lomásból is alig ismert ükapám-
nak a neve arra az emléktáblára, 
amely az első világháborúban 
elesetteknek állít emléket. Déd-
nagyanyám aligha tulajdonított 
jelentőséget ennek. Kiválóan meg-
tanult szerbül, beszélt németül és 
oroszul, noha nem sok hasznát 
vette. A kilencvenes évek elején 
boldogan töltögettük a vizet egyik 
sörös palackból a másikba, ame-
lyek kétségkívül még dédnagy-
apámtól maradtak vissza. Ez volt 
a legkedveltebb játékunk.

Uhor István huszonegy éve-
sen hagyja el először a Vajdasá-
got, hogy Bihácson besorozzák, s 
hogy felképelje a főorvos a kato-
nai kórházban, mert nem vette föl 
a folyosón a telefont. Kórházat, fő-
orvost és telefont akkor látott elő-
ször. Csöngjön, ahogy akar. Így 
volt vele. A pofonokat azonban 
már ismerte. Alig hogy hazaér, s 

látja megszületni a lányát, kitör a 
háború. A Dunánál az ellenségre 
lövöldöztetik, s talán embert is 
öl. Erről sem beszél később sokat, 
csak egy történetet ismétel a sógo- 
ráról, aki mellette fekszik a lövész- 
árokban, és sokkot kap a gráná-
tok tüzében. S hogy a németek 
előbb dinnyével teli csónakokat 
úsztatnak a Dunán, ők meg erre 
pazarolják a muníciójukat, hogy 
aztán az éberségüket vesztve im-
már géppuskákat hozzon lefelé a 
folyó. Visszavonuláskor a harc-
mezőn a megsérült öccsébe botlik, 
egyikük sem sejtette, hogy ugyan-
azon a fronton harcolnak. A hátán 
viszi a legközelebbi Vöröskereszt 
kocsihoz. A Dunához aztán egy 
kései kudarc is kötődik, amikor 
pár évi sikeres méhészkedés után 
a folyóáradása elviszi a féltve őr-
zött családi kaptárakat, amelyből 
a dédszülők némi mellékkeresetet 
reméltek. Uhor István védőruha 
nélkül járt a méhek közt. Az álla-
tokkal jobban kijött, mint az embe-
rekkel.

Dédnagyapám száz éve
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A magyarok bevonulása után 
Uhor Istvánt fogolytáborba vetik, 
Csantavéren alkalma kínálkozik 
a szökésre, de habozik, elkésik 
vele. Vélhetőleg Bergen-Belsen 
érintésével jut a hannoveri gyűj-
tőtáborba, onnan pedig a Bad 
Fallingbostel-i Stalag XI-B munka- 
táborba. Míg ő a marhavagon-
ban utazik, a feldühödött tömeg 
Kishegyesen kifosztja a Dóci zsi-
dó boltját, szétverik a bútorokat, 
s amit nem képesek megenni és 
meginni, a falhoz verik. A fele-
sége és a kislánya azon a napon 
új lábassal térnek haza, amelyet 
kétségkívül nem lett volna pén-
zük megvenni. Hónapokig nem 
kapnak hírt a férjről, az apáról. 
Barakkokban lakik, ahonnan min-
den reggel az appel idején tucatjá-
val hozzák ki hordágyon azokat, 
akik nem jelentek meg az aznapi 
létszámfelolvasáson. Fogva tar-
tói abban lelik a kedvüket, hogy 
egy kiszemelt fára mászatják 
százukat. A konyháról kihajított 
fagyott cukorrépa mellől puska-
tussal elverik. Később napközben 
kiengedik a táborból, hogy egy 
orvos földjén dolgozzék. Az első 
munkanap végén étellel kínálják, 
s ha az orvos felesége nem nem 
üti ki még időben a tányért a ke-
zéből, a hosszú éhezés és a tartós 
legyengültség következtében az 
első kiadósabb vacsora megöli.  
A tábor felszabadítása után Buda- 
pest érintésével kerül haza. A ha- 
táron leoldja karjáról a láncot, 
amelyen a sorszáma szerepelt, s 
kihajítja a vonat ablakán. Évekkel 
később levelet kap Németország-
ból, amelyben az orvos külföldre 
hívná. A levéllel egy fénykép is ér-

kezik a családról, rajta az orvos a 
kedves lován, a felesége és a fiuk. 
Uhor István sohasem jár újra Bad 
Fallingbostelben. A tizenegyezer 
lakosú település neve újabban 
gyakran kerül bele az újságokba. 
A valamikori munkatábor helyén 
újabban Németország egyik leg-
nagyobb menekülttábora áll.

Amint hazaér, újra katonának 
szólítják. Ezúttal a Vaskapunál kell 
őriznie a szőlőt szüretelő német 
kényszermunkásokat. Fütyül a mun- 
kára. Nekem nem volt velük sem-
mi bajom, mondta. A felesége és a 
lánya egy alkalommal meglátogat-
ják. A nagymamám ekkor látott 
először epilepsziás katonanőket, 
hadirokkantakat, akiket kosár-
ban cipeltek a társai, s lebombá-
zott városokat. Miután leszolgált,  
Újvidékről tél idején mezítláb volt 
kénytelen hazagyalogolni. A kelé-
sekkel az élete végéig küzd.

A háború utáni földosztás-
ból egy távoli, gazos föld jut neki 
osztályrészül. Húsz év alatt ezt a 
zsebkendőnyi földterületet sike-
rül megsokszoroznia. Dohányt 
termeszt, a szövetkezet dolgozója 
lesz, kutat ás a szomszédok csodá-
latára, selyemhernyó-tenyésztés-
be fog és ehhez eperlevelet szed a 
határban kocsiszámra, vályogfalat 
vet, kubikol. Ért a műszaki eszkö-
zökhöz, villanyt vezet, autót javít. 
Kaszálásban párja nincsen. Szőlőt 
nevel, ezerféle növény-betegséget 
ápol, a veje műszaki folyóiratait 
betűzi. Gyárban csak azért nem 
dolgozik, mert nem várhat egy 
hónapot a fizetésére. A legfőbb 
szenvedélyei a lovai, amelyektől 
semmilyen körülmények közt sem 
szabadul. Baba, Deres és Vitéz. 

Mindahhoz ért, amelyhez e 
sorok írójának talentuma nincsen. 
Egyedül csak az érdeklődést és a 
csontos tenyerét örökölte. Uhor 
István olyan korban élt, amikor 
egy rövid időre a fizikai munka és 
a szellemi munka kiegyenlítődött-
nek, legalábbis a fizikai munka 
kevésbé lenézettnek számított. Be-
csületben részesült, amiért becsü-
letet érdemelt. Uhor István távol 
élt a politikától akkor is, amikor 
elszenvedője volt, s akkor is, ami-
kor az osztálya (ő soha nem nevez-
te volna így) kevésbé sanyarú kö-
rülmények közt tengődött. Utolsó 
éveiben is szívesebben választotta 
a bokszmeccseket és a birkózást, 
mint a hírműsorokat. 

Ha nem a Vajdaságban élte 
volna élete jelentős részét, lehe-
tett volna művezető a Ford gyár-
ban, kubikos Kelet-Berlinben vagy  
tevehajcsár Kamerunban. De ő a 
Vajdaságban élt még azelőtt, hogy 
a délszláv háborúk majdnem min-
dent fölemésztettek, amelyért ő 
megdolgozott, s megszüntették 
majdnem mindazt, amelyért meg-
szenvedett, s kárpótlást nem igé-
nyelt.

Dédnagyapám 1983. december 
22-én halt meg Kishegyesen. Pár 
hónappal előbb, már igen betegen, 
a násznép csodálatára táncra kérte 
szeretett unokáját az esküvőjén. 
Bárki megmondhatja, hogy reme-
kül táncolt.

Kocsis Árpád

(Az írás 2016. december 16-án elhangzott Az állam- és posztszocializmus kritikája című kolozsvári kon-
ferencián, s megjelent A szem internetes oldalon. A szöveg ugyancsak olvasható a Ki vagy te, vajdasági 
magyar? című esszékötetben, amely 2017. június 6-án jelent meg a Forum Könyvkiadó gondozásában.)
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Többször megfordult már 
a fejemben, amikor Bo-

donyi Nándoréknál jártam, hogy 
okvetlenül meg kellene örökíteni 
az egykori olajgyári teherautó ve-
zető nem is annyira különleges, 
mégis egyedi szenvedélyét: a hajó- 
modellek készítését. Nándor ere-
detileg autószerelő, néha autót is 
javít egyik – másik ismerősének, 
de leginkább ezermesterkedik, 
csak saját magának. Amikor benyi-
tottam a kapun és meggyőződtem 
róla, hogy az igen erélyesen ugató 
kutya nem fog emléket vinni ma-
gának a lábamból, megindultam 
a házigazda felé, aki éppen letette 
a festékszóró pisztolyt. Egy ker-
ti hintapad vázát festette éppen. 
Azt mondja, ez még hiányzik az 
udvarból, ahol egyébként minden 
lépésben munkájába lehet botlani: 
maga alakította ki a grillezőt egy 
kis kemencével és bográcsfőző 

résszel, mellette a galambház, és 
mutatta azt is, hogy hova tervezte 
az udvari hintapadot.

Nándor Verbászon született, 
ott végezte az iskoláit is, autó- 
szerelő lett, de a szakmájában nem 
sokáig dolgozott. Elhívták az olaj-
gyárba teherautó vezetőnek és ő 
ott is maradt, a verbászi olajgyár-
ból ment nyugdíjba.

- Kishegyesre nősültem s mivel 
feleségem ragaszkodott a faluhoz 
végül is itt maradtunk. Fiatalon 

persze gondolkod-
tunk azon is, hogy 
esetleg külföldön 
próbálunk szeren- 
csét. Kanadába hí-
vott az egyik nagy-
néném, akinek ott  
harisnyagyára volt, 
talán nem lett volna 
nehéz megkapasz- 
kodni. De hívtak 
Németországba is, 
meg Amerikába. 
Őszintén szólva, a 
honvágytól féltem 
leginkább, féltem, 

hogy nemtudok vele megbirkóz-
ni. Igaz sofőrként is sokat „csa-
varogtam”, ahogy itt nevezik az 
effajta munkát, de néhány nap 
után mindig hazajöhettem és ez 
egy jó érzés volt. Ezért nem mer-
tem vállalni azt sem, hogy hajós 
legyek. Belgrádban ugyanis le-
tettem a hajózási vizsgákat és ha-
jóskapitányi minősítést kaptam. 
Elmehettem volna például dunai 
hajósnak, vagy a tengerre is, hi-
szen akkor még egyben volt az 
ország. Tudtam azonban, hogy 
a viszonylagos jó keresetnek mi 
lesz az ára: az, mondjuk, hogy fél-
évente lehettem volna csak itthon 
néhány hetet és gyakorlatilag a 
család nélkül kellett volna élnem. 
Másrészt az sem volt mellékes, 
hogy teherfuvarozással is szépen 
lehetett keresni—meséli Nándor.

Azt hittem innen a hajók iránti 
szerelme, de nem egészen így van. 
Már kiskorában készített modelle-
ket: bágereket és traktorokat, azok-
kal díjakat is nyert még Francia- 
országban is. 

- A családban többen is voltak, 
akik ilyen aprólékos munkával fog-
lalkoztak csipkéket varrtak. Talán 
ezekből a génekből származik ez 
a szenvedélyem. Az első hajót, azt 

Egy igazi pannon tengerész
A hajómodellek megszállottja

Bodori Eszter és Nándor a legújabb típusú arab vitorlással, melyet hadi célokra is  
alkalmaztak

Görög gálya
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hiszem, 1972-ben készítettem és az 
óta még legalább húszat. Egy-egy 
darab kábé egy-két évig készül, 
attól függően, hogy mennyire bo-
nyolult a kidolgozása. Többnyire 
bonyolult hajókat választok, mert 
azok látványosak, megragadják 
az ember tekintetét. De a fát, mint 
anyagot is nagyon szeretem, úgy 
érzem, hogy magának a fának is 
egyfajta vonzása van. Általában 
hársfával dolgozom, de használ-
tam már körtét is és bükköt is. 
Minden alkatrészt magam készí-
tek, a hajótest darabjaitól kezdve 
az ágyúkig és a hajóorrdíszekig. 
Mindehhez persze a történelmet 
is tudni kell: nem lehet egy XV. 
századi hajóhoz XVIII. századbeli 
ágyúkat faragni - mondja Nándor 
hozzáfűzvén, hogy a munkában 
felesége Eszter is segítségére volt, 
hiszen ő készítette a köteleket és a 
vitorlákat. 

A legtöbb hajóról hiányzik a vi-
torla, mert ahogyan Eszter mondja 
magában a hajó is egy nagy „por-
fogó” vitorlával meg azután még 
inkább az. Nehéz lenne a tisztán-
tartása. A falubeliek közül sem so-

kan látták a gyönyörű munkákat. 
Kiállítani csak úgy lehetne, ha a 
darabok üvegfal mögött lennének. 
Egy alkalommal ugyanis letörték 
az egyik kiállított hajó egyik da-
rabját. A gyerekek olyanok, hogy 
minden meg kell fogniuk, tapogat-
niuk. Igaz Vass Zoltán az iskola 
műszaki tanára időnként elhozza 

hozzájuk a gyerekek egy - egy csa-
patát, hogy kedvet kapjanak ők is 
a hasonló munkához.

Az emberben természetesen 
felmerül, mekkora értéke lehet 
ezeknek a modelleknek. Nándor 
elmesélte, hogy még a nyolcvanas 
években volt egy német vendége, 
aki 23 ezer márkát kínált az egyik 
darabért, kis híján eladta, de a gye-
rekeik sírva fakadtak. A pénznek 
persze akkor is meg ma is lenne 
helye, de most már semmi pénzért 
nem válna meg egyetlen modelltől 
sem. Végül megkérdezem: van-e 
olyan modell, ami mindenképpen 
szeretne elkészíteni. Igenlő vá-
laszt kaptam. Az egyik Nagy Péter 
orosz cár fregattja, amelyről még a 
neten sem talált képet, amelyiken 
jól látszanának a részletek, a másik 
terv pedig a legendás Baunty len-
ne. 

Papp Imre

Angol fregatt

Amerikai lapátos gőzhajó
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Aki még nem költözött se-
honnan sehová – az utób-

bi idők kirajzását tekintve kevesen 
lehetnek – az is könnyen elképzel-
heti, hogy egy ekkora vállalkozás 
mennyi stresszel jár. Egyáltalán 
már a költözéssel kapcsolatos el-
határozás is idegőrlő, legyen szó  
össze-, szét-, át- vagy elköltözésről. 
Hasonló, mint mikor két szoba kö-
zött a küszöbön állunk és azt kell 
eldöntenünk, hogy tényleg jobb 
lesz-e majd a másik szobában, ahol 
még csak nem is jártunk. A döntés 
után már jön is a következő lépcső-
fok: csomagolás, dobozolás, szállí-
tás, barátok, telefonok, költöztető 
cégek összeszervezése és persze a 
jó öreg adminisztráció. Az orszá-
gok közötti költözés, azon is belül 
pedig a schengeni zóna határának 
egyik feléről a másikra költözés 
eddig nem ismert veszélyeket is 
rejthet. Na de nem számomra, hisz 
én minden jól kifundáltam! – gon-
doltam naivan.

Vámkérdés

Úgy esett, hogy hosszabb idő- 
szakra hazatértem a jó öreg szülő- 
falum, Kishegyes ölére. Hosszú len- 
ne körbejárni a témát, a lényeg: 
nem volt egyszerű. Öt évet éltem 
Budapesten és ez idő alatt tekin- 
télyes méretűre duzzadt holmijaim 
lajstroma. Úgy kalkuláltam, hogy 
a legköltséghatékonyabb egyút-
tal praktikusabb is, ha a teljes 
menazsériát egy füst alatt hozom 
haza. Teherautót béreltem, fuvart 
szerveztem, kitűztük a dátumot. 
Magabiztos voltam: egyszerű lesz.

A fuvarosom csak mellékesen 
jegyezte meg, hogy a vámot – ha van 
mit – én fizetem. Vám? Vám – vám 
– vám… – visszhangzott a fülem-

ben. A kockázatos vállalkozásaim 
mindig túlbiztosítom és mindig van 
egy B-tervem is: erre nevelt az élet. 
A kellemetlenségek elkerüléséért 
nekifogtam hát és átrágtam magam 
a Szerbiai Vámőrség weboldalán 
és egy kis keresgélés után sikere-
sen meg is találtam az ügyemet: 
nemzetközi költözés.

Nemzetközi költözés

A Szerbiai Vámőrség webol-
dalán az ide vonatkozó passzus 
kimondja: a Szerbiába hazatérő, 
szerbiai állampolgárok, saját ház-
tartásukat vámmentesen hozhatják 
magukkal 5000 eurós értékhatárig. 
Egyéb szerb fórumokat is végig-
nyálaztam és sok, Németországból 
hazatelepülő nyugdíjas hőbörgött, 
hogy odakint egy valamire való 
konyhabútor kerül ennyibe. Egy 
egész életnyi cucc: bútorok, szer- 
számok, edények, elektronikai cik-
kek – amelyekért megdolgozott az 
állampolgár – összértéke ezen jóval 
túlmutat. Nevetségesnek és kicsi- 
nyesnek tartották az érintett hoz- 
zászólók.

Mivel ez az értékhatárveszély 
engem nem fenyegetett, kisimult 
lelkiismerettel, nyugodtan halad-
tam pontról pontra a vámmen- 
tességem felé vezető úton. Össz-
ességében három dokumentumot 
kellett összeszedni:

1. Nyilatkozat arról, hogy az 
állampolgár – vagyis én – 
tartós hazaköltözés okán 
lépi át a határt és vele tartó 
ingóságai a saját tulajdonát 
képezik, saját háztartásának 
eszközei. Dátummal, aláírás-
sal és útlevélszámmal a vé-
gére.

2. Teljes és tételes lista a csoma-
gok, dobozok tartalmáról, bec-
sült értékekkel, végén összesí-
téssel, mindezt euróban.

3. Végezetül egy, az adott or- 
szág szerbiai konzulátusáról 
kikért igazolás, mely bizo- 
nyítja, hogy az utóbbi két 
évemben egy munkáltatónál 
dolgoztam megszakítás nél- 
kül. Ennek persze bemeneti 
dokumentuma a cégemtől 
kikért munkáltató igazolás, 
amit a leadva a konzulátuson 
le is fordítanak.

Az első pontot egyszerű telje-
síteni, kb. két kerek mondat egy 
fehér papíroson. A második – a 
tételes lista – kicsit fogósabb volt, 
mert két héttel a költözésem előtt 
már a cuccaim jelentős hányada 
ügyesen be volt dobozolva. Így hát 
bontogathattam fel mindent újra, 
de végül ez a lista is elkészült.

A szerb konzulátus igazo-
lása

A konzulátus igazolását meg- 
szerezni nem túl bonyolult, cserébe 
drága.

Kicsit vakargatta is a fejét a 
ügyfél-szolgálatos: csak érvé-
nyes útlevélre állítják ki, holott 
én a magyar állampolgárság meg- 
szerzése után már csak szemé- 
lyivel szaladgáltam át az ország- 
határokon. Újra doboz bontás 
következett, míg sikerült megta-
lálni a szerencsémre még érvényes 
szerb útlevelet. 

Persze a Balkánról beszélünk 
Hölgyeim és Uraim! Legalább két 
telefonhívásomba, egy e-mailem-
be és három személyes megkere-
sésembe került a konzulátus per-

Hogyan (ne) költözz haza
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gamenje. No meg 120 eurómba, 
mert hogy ingyen bizony semmit 
nem adnak.

Intermezzo

Hát de miért vagyok olyan 
hülye, hogy nekiállok egy hivata- 
los eljárásnak? Nos a teljesség 
igénye nélkül: túl becsületes és 
idealista vagyok. Meg naiv. Buda- 
pesten a törvényeket betartva 
minden gyorsan és hatékonyan in-
téztem. De mégis, a legfőbb érvek 
egyike: Szerbiában éppen korrup-
ció ellenes letartóztatások zajlot-
tak és vannak most is folyamatban 

“Jelzés” (Signal) fedőnéven. 
Korrupt rendőrök, vámosok, hi-
vatalnokok és politikusok kaptak 
csinos karpereceket. Az megint 
csak kérdéses, hogy ezek az ak-
ciók mennyire tekinthetőek a ko-
rmány pozitív megítélésnek elő- 
segítésére szervezett PR-esemény- 
nek, illetve miért csak kishalak 
akadtak horogra, holott lenne ott 
bár jó kövér, bajszos harcsa is. Egy 
szó mint száz: élből elutasítottam 
még csak az ötletét is, hogy 50 
eurósokat dugdossak unott arcú 
szerb határőrök mellényzsebébe. 
A törvénynek meg kell hogy véd-
jen, azért van!

Bónusz gondolat

Jogtan - hallgató barátommal 
sűrűn politizálunk és pörgünk a 
római jogon meg a világpolitikai 
események társadalmi hatásain. 
Éppen vele beszélgetve jutottunk 
arra a következtetésre, hogy ugyan 
játszhatnám a hülyét, aki beállít 
a határra dugig megrakott tehe-
rautóval azt tettetve, hogy fogalma 
sincs semmiről, csak viszi haza a 
cuccait. Ám fontos leszögezni:

Az, hogy nem tud valaki a 
törvényről, még nem mentesíti an-
nak hatálya alól.

A Balkán határán

Jóllakott óvodásarccal ültem 
a teherautóban. Hátizsákomban 
minden szükséges, hivatalos papír. 
Vacsorára már otthon is leszünk! 
A magyar határőrök csont nélkül 
kiengedtek, majd jöttek a szerbek..

Nos igen: a megrakott kisteher- 
autó fülig érő vigyorra késztette 
őket, főleg mikor meglengettem a 
fejem felett a konzulátus nagy-pec-
sétjével ellátott igazolást. Butaság 
volt részemről azt hinni, hogy a 
sorompók ettől felnyílnak. Félreál-
lítottak, majd a tételes listámat át-

nézve közölték: minden rendben 
van, de az összeérték a lista alján 
3150 euró, ezen az átkelőn pedig 
3000 euró felett már nem mehetek 
át. De hát a törvény 5000-et írt!

Á, nem a költözéssel magam-
mal hozható cuccok felső ér-
tékével volt a gondjuk, hanem az 
adott határszakaszon érvényes 
értékhatár átlépésével. És ekkor 
kezdődött el az igazi huzavona: 
keressünk szépen egy spedíciót, 
aki vállalja a papírok kiadását az 
országba történő belépésre. No 
ekkor kezdtem igazán kétségbe 
esni, mivel fogalmam sem volt mi 
a fene az a spedíció és mit csinál. 
Az aktuális határátkelőnél össze-
sen három darab volt, egy zárva, a 
másik kettő meg hallani sem akart 
költözéssel kapcsolatos igazolás 
kiadásáról.

A balkáni állapotban lévő épü- 
letek előtt egy asztalnál szerb 
férfiak sör-cigi kombóval múlat-
ták a lusta vasárnapot. Persze 
őket is megkérdeztem, hogy mit 
tudnak, mi ilyenkor a teendő? 
Miután elemezték a helyzetet a 
maguk könnyed stílusában és 
fejüket csóválták azért az egyik 
lassan felkászálódott és elment a 
határőrparancsnok lelkére beszél- 
ni, hogy a 150 eurós többletet ne 
vegye figyelembe, főleg mert az 
összes holmi használt és én – a 
szerencsétlen – saját kezűleg sac-
coltam be az értéket. Nem voltak 
illúzióim, nyilván “rövidebb útról” 
volt szó és a 150 euró, mint “túllé-
pés”, pont egy olyan összeg volt, 
amelyből a teljes személyzetnek 
futott volna egy olcsó cigire meg 
egy sörre.

A kérdéses határőr viszont kö-
télnek állt: van hivatalos papírom, 
tehát itt eljárás lesz. Akkor már 
magamból kikelve magyaráztam 
elfeledettnek hitt szerb nyelv-
tudással az igazamat. Megjelent a 
negyvenes nagyfőnök is, aki nyu-
godt hangon, tagolva elmagyaráz-



16

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja  Dombos Fest 2017

ta, hogy ebben a helyzetben mi a 
teendő: vissza a magyar határra 
és onnan a magyar kilépő termi-
nálból a szerb belépő terminálba 
kell menni, ott pedig keríteni egy 
spedíciót.

Érdekes tény: a spedíciók, olyan 
állami vagy magáncégek, akik 
igazolják és beengedik a különböző 
teherszállító, vámeljárás alá eső 
járműveket. Jobbik esetben az im- 
port cégek már eleve le vannak 
szerződve valamelyikkel és így a 
spedíció előre ütemezetten várja 
a kamionokat majd belépteti őket 
az országba. Ezen felül még szám-
talan szolgáltatás nyújtanak, az 
egyik éttermet nyitott a terminá- 
lon, a másik meg teniszpályát. 
Megint mások sokfejű sárkányként 
teljes körű szállítmányozással is 
foglalkoznak.

Intermezzo 2

Természetesen az is megfor-
dult a fejünkben, hogy jól vissza-
húzunk Magyarországra és szeren- 
csét próbálunk majd egy másik 
határátkelőn. A gondolat megfo-
ganása utáni percben azért gyor-
san felírták a rendszámot így ez a 
lehetőség is kiesett. Maradt hát a 
terminál.

Terminál

A csodálkozó magyar határ- 
őrök után a magyar terminálon 
sikerült előkerítenem a vámőrt is, 
mivel éppen váltás volt.

Általános igazság, hogy éppen 
mindig “váltás van”.

Továbbengedtek majd jöttek a 
szerbek. A “jó napot” alsó hangon 
15 euró volt. Ennyiért parkolhat-
tunk a senki földjén, ami után 
előkerítettem egy vámügyi dol-
gozót, hogy emelje már fel a so-

rompót. Közben rájöttünk: már 
rég lekéstünk a vacsoráról és a 4 
órásra tervezett menetidőt már bő 
2 órával túlléptük.

Az volt a szerencsém, hogy itt 
már legalább 12 spedícióból válo-
gathattam; cserébe ők is válogat-
tak a kifogásokban: nem végeznek 

költözéssel kapcsolatos adminiszt- 
rációt vagy éppen nem volt előre 
megbeszélve és nincs aki garanciát 
vállalna a használt zoknijaimra. 
Végül egy szabadkai székhelyű 
cég embere szánt meg és kezdte el 
az ügyintézésemet, ami 20 euróba 
került.

Végül este 9 körül sikerült 
kivánszorogni a terminálból. Hely- 
zetet bonyolította, hogy nem le- 
hetett kipakolni a teherautóból, ha-
nem másnap vissza fel kellett men-
ni vele a szabadkai állami vámrak-
tárba, ahol átveszik a hatóságok az 
ügyet.

Másnapi ügyintézés

Másnap már reggel nyolckor 
ott toporzékoltam, ismételten a 
konzulátusi papíromat tartva ma-
gam elé, mint ördögűző pap a  
Bibliát. Igaz, egyre kevesebb “szent 

erőt” tulajdonítottam neki. A vám-
raktár portása a fejét csóválta: miért 
nem fizettem le a határőröket? 
Próbáltam nem hangosan felka-
cagni. Végül kiderült, hogy rossz 
helyre vezényeltek, de már jött 
is a spedíció egyik alkalmazotta, 
akivel együtt átmentünk a vasútál-

lomásnál található székhelyükre. 
Itt végre kezdetét vette a hivata-
los papírozás is. Az eredmény: ki 
lehet rakodni a cuccaimat otthon, 
de a dobozokat még nem szabad 
felbontani, amíg meg nem érkezik 
a végzés a vámügyről a vámfelsz-
abadítás alól. Ja igen, a spedíció 
ezt a munkát 50 euró fejében vé-
gezte el.

Türelem

A következő egy hét kínos 
várakozással telt. Másnap rögtön 
felhívtam az ügyintézőt, hogy 
hát “hol is tart az ügy”, de gyor-
san tudtomra adta: amint megvan 
minden , azonnal hívni fog. Lehet 
még aznap, de másnap délelőtt 
mindenképp. Egy nappal ezelőtt is 
ezt mondta. Majd eltelt egy egész 
hét, miközben reggel nyolctól 
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délután négyig ültem és telefont 
szuggeráltam: szólalj már meg! 
Mivel munkaeszközöm, vagyis a 
számítógépem is dobozokban volt 
egyre sürgetőbbé vált a kipakolás. 
Annál is inkább, mert addigra már 
ügyfeleim és megbízóim is levele-
kkel bombáztak. Végül dacolva az 
előírással csütörtökön összerak-
tam az asztalom és a gépem. Nem 
várhattam tovább.

Következő hétfőn ismét hívtam 
őket, ismét a türelmemet kérték: 
már egy-két nap és itt a végzés. 
Azért rákérdeztem a kicsomago-
lásra is. Mint kiderült, már simán 
bontogathatom a dobozaim.

Legvégül 10 nappal a határátlé-
pésem után átvehettem a végzést: 
felmentettek a vámeljárás alól, üd-
vözlünk itthon!

Szumma

Lássuk a mérleget, mennyibe 
fájt nekem ez az egész kis költözés:

• fuvar Budapestről + másnap a 
spedícióra: 220 euró;

• konzulátusi igazolás: 120 eu- 
ró;

• parkolás a terminálban: 15 eu- 
ró;

• spedíció általi befogadás a 
terminálon: 20 euró;

• spedíció általi ügyintézés Sza- 
badkán: 50 euró;

• zárlati idő a dobozokra és 
várakozás a végzésre: 10 nap.

Összesen: 425 euró + 10 nap 
idegeskedés. Mindezt azért, hogy 
részben a Magyarországon sa-
ját magam által vásárolt, részben 
Szerbiából apránként kivitt ingó- 
ságaim hazakerüljenek.

Az okos ismerőseim kikalku-
lálták, hogy kb. 100 euróval va-
gyok mínuszban, ahhoz képest ha 
a határon mindenkit lefizetek az őt 
megillető összeggel.

A válasz a kérdésre, hogy 
megbántam-e, hogy a hivatalos 
eljárást választottam a vesztege-
téssel szemben: nem. Mert gerin-
cem maradt.

De pár javaslatom lenne a 
Vámügyőrség felé, hogy egy kicsit 
jobban érezzük magunkat, mi ide-
oda költözők:

• Az összeghatárt 20 000 euróra 
kellene bővíteni, mert az 5000 
tényleg kevés.

• A Vámügyőrség weboldalán 
pontos folyamatleírást illene 
írni arról, hogy mire számít-
son a hazaköltöző, mit kell 
előre elrendeznie, milyen fel- 
merülő költségekkel számol-
jon.

• Ezen felül dokumentums-
ablonokat is tölthetnének fel, 
mert esetemben az eljárás alatt 
átgépelték a saját kezűleg írt 
listámat, holott a tájékoztató 
szerint a hazaköltöző bátran, 
maga is előállíthatja ezt a lis-
tát. Sőt itt ellentmondásos is 
a javaslatuk: mi van, ha nem 
saját magam végzem el a cuc-

caim összeírását? Akkor ki 
fogja? A konzulátus? Vagy a 
határon írják össze? De ha-
tárra már a listával kellene 
érkezni?

• Belépő országhatáronként lis- 
tázhatnák azoknak a spedíciók- 
nak az elérhetőségeit, akik ilyen 
esetben eljárhatnak és nem 
bolygó Hollandiként kellene 
keringeni közöttük.

• Rutineljárásként a végzéssel 
kapcsolatos adminisztráció ne 
legyen több 3 munkanapnál. 
Ne felejtsük el, hogy a ház-
tartását hozza a hazaköltöző 
és jóformán egy tiszta ruhája 
vagy fogkeféje sincs itthon, 
hanem minden a dobozokban 
van.

Szabó Árpád

Még az akváriumból bam-
bán pislogó teknősbéka 

is észrevette a fölfordulást, ami 
ezen a reggelen a szokásosnál is 
nagyobb volt. Nem tudhatta, hogy 
a következő tíz napon igencsak be 
kell osztania az ételt, amit naponta 
csak egyszer kap majd a szomszéd 
néni jóvoltából, ugyanis a család a 
tengerre készült. 

Már kora reggel elkezdődött 
a cirkusz, ami kívülről szemlél-
ve igen mulatságosan hathatott, 
azoknak viszont, akik nyakig ben-

ne voltak, komoly fejfájást oko-
zott. „Törölköző... fürdőruha...
de hol?...anya!?...kék ing...hová 
tetted?...szandál...de anya!?...fog-
kefe...nem találom...de anya!?...és 
így tovább a végtelenségig. A ki-
áltások az egész házat bejárták, a 
fejetlenség a tetőfokára hágott, és 
senki sem a neki föltett kérdésre 
felelt. Tehát a csomagolás igen-
csak szaggatott ütemben folyt, a 
pakolás minden mozzanatát meg-
toldották egy-egy kiáltással, ami 
végül is senkinek sem szólt, de ta-

Csempe
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lán előbb előkerül az a fogkefe, ha 
meghallja, hogy hívják.

Három bőrönd terült szét a 
szoba közepén, jócskán megnehe-
zítve a közlekedést. A bőröndök 
mellett egy kisebb könyvkupac 
(útravalónak) várta, hogy vég-
re elfoglalja méltó helyét, az ajtó 
mellett hűtőtáska, mobiltöltő, tö-
rölközőkupac, kávé, nagymamá-
tól kapott „rágcsálni való az útra” 
három zacskóban, körülötte pedig 
mindenütt: az asztalon, a széken, 
az ágyon – egyre csak növekvő ru-
haszigetek tekingettek a ki-be sza-
ladgáló családtagokra egyáltalán 
nem értve, hogy mire ez a nagy 
hűhó. 

Persze, a tízórai indulásból nem 
lett semmi, ahogyan az sejthető 
volt.

Az anyuka a gyerekeit rendez-
te, ami nem volt egyszerű dolog, 
hisz ők eltántoríthatatlanul kitar-
tottak amellett, hogy az egész há-
zat, sőt az egész várost vinni akar-
ják magukkal, mondjon ki mit akar.

A családfő, szokásához híven, 
kimaradt a fölfordulásból. 

Előző este kikészítette az útra 
szánt holmit, amit már ki is vitt az 
autó csomagtartójába; az autóba, 
amit már reggel korán lemosott. 
Kikészítette a térképet, felhívta te-
lefonon a helyet, ahol aludni fog-

nak ott-tartózkodásuk alatt, most 
pedig ennek tudatában ráérő-
sen kortyolgatta reggeli kávéját,  
miközben az újságot lapozgatta, és 
mintha nem is hallotta volna a ve-
szekedést a másik szobából, amire 
pedig még a ház előtt sétáló járó-
kelők is fölkapták a fejüket.

Ő azonban nem zavartatta 
magát. Amint elfogyott a kávé, a 
kávéscsészét a mosogatóba rak-
ta, majd megleste a többiek hogy 
állnak, és látva a szobában ural-
kodó helyzetet, úgy döntött, még 
jócskán van ideje megborotválkoz-
ni. Nem sok borotvahab maradt, 
kisebb fia előző nap homoktortát 
készített és a tetejére ráfújta apja 
„fürdőszobai tejszínhabját”. A ma- 
radék kevéssel viszont egyenlete-
sen, precízen lekente arcát, mintha 
ennél nagyobb problémája keres- 
ve sem akadna. Megengedte a 
vizet, aminek hangját jócskán el-
nyomta a gyereksírás, és a kiáltás: 
„Telefoooon! Vedd föööl!”

Fehérre majzolt arccal kilépett 
a folyosóra, kikerülte a le-föl sza-
ladgáló gyerekeit, fölvette a tele-
font és leült a konyhában, mert 
ahogy fölvette, már tudta, hogy ez 
nem lesz valami rövid beszélgetés.

Jó fél óra múlva tette le a kagy-
lót, és jutott eszébe a víz, a csap, 
amit a fürdőszobában a folyni ha-

gyott, és mivel a lefolyót beduga-
szolta, biztos volt benne, hogy a 
fürdőszoba már jócskán úszik.

Kiszaladt a konyhából.
 A víz már a folyosóig nyúlt. 

Belépve kis híján elcsúszott a kö-
vön, amin lábát szétvetve, hason 
elterülve nyújtózkodott a víz, be-
födve az egész padlót.

A csaphoz igyekezett, de mie-
lőtt elzárhatta volna, egy hullám 
elkapta, és már vitte is magával, 
egyre távolabb a parttól.

Időérzékét teljesen elvesztette, 
már maga sem tudta, mióta úszik. 
Ereje fogytán volt, és amikor a 
homokos part már csak karnyúj-
tásnyira volt, egy hullám mindig 
visszadobta, be a mélybe.

A sós víz lemosta arcáról a bo-
rotvahabot, amit most rendesen 
égetett a Nap, ami pontosan a feje 
fölött billent át, így adva jelét an-
nak, hogy már elmúlt dél.

A folytonos erőlködésben ki-
merült, bőre kiázott, a Nap egyre 
jobban égette, és már igen sokat 
nyelt a tenger sós vizéből.

És végre valaki elzárta a csa-
pot!

Ahogy a víz apadni kezdett, a 
feleségére gondolt, aki most az éle-
tét mentette meg.

Már érezte a fürdőszoba csem-
pézett padlóját szétázott lába alatt, 
és ahogy fölnézett, még látta, ahogy 
hatalmasra nőtt kedvese a tükörben 
megigazítja haját, majd bosszús arc-
cal, őt keresve az ajtó felé veszi az 
irányt, és azt is látta, ahogy a föntről 
közelítő talp eltakarja az édes nap-
fényt, árnyékot vetve, ugyanakkor 
eltaposva az egész életét.

Csőke Andrea

  Dombos Fest 2017

A szerzőt ezen írásáért a Kö-
zépiskolai Művészetek Vetél-
kedőjén Symposion díjjal jutal-
mazták.
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Sherlock Holmes és dr. Wat-
son túrázni mennek, felállítják a 
sátrukat, és elalszanak. Néhány 
óra múlva Holmes felébreszti hű-
séges társát:

- Watson, nézzen fel az égre és 
mondja meg, mit lát!

- Millió csillagot látok.
- És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
- Asztronómiai szempontból 

ez azt jelenti, hogy milliónyi ga-
laxis létezik, és potenciálisan mil-
liárdnyi bolygó. Asztrológiailag 
ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz 
az Oroszlánban áll. Az idő tekin-
tetében ez azt jelenti, hogy körül-
belül negyed négy van. Teológiai 
szempontból ez a bizonyiték 
arra, hogy az Úr mindenható és 
hogy mi kicsinyek és jelenték-
telenek vagyunk. Meteorológiai 
nézőpontból ez arra enged követ-
keztetni, hogy holnap gyönyörű 
napunk lesz. És Önnek mit mond 
ez?

- Watson, maga idióta! Valaki 
ellopta a sátrunkat!

Egy porszívóügynök betolako-
dik egy házba, és a háziasszony 
minden tiltakozása ellenére nagy 
rakás száraz lócitromot szór a 
szoba közepére.

A nő felháborodik:
- Mit képzel?
- Asszonyom, ígérem, amit ez a 

csodálatos porszívó nem szed fel, 
azt én magam fogom megenni!

- Akkor teszek rá magának egy 
kis tejszínhabot, mert nincs áram 
a házban.

***

Egy ember nagyon fél a 
szellemektől, éjszaka mégis a 
temetőn keresztül kell átmennie a 
faluban. Óvatosan lépked, amikor 
egyszercsak kopácsolást hall. Ész-
reveszi, hogy az egyik sírnál egy 
fickó a sírkövet vési.

- A francba, a szívbajt hozta 
rám... mit csinál itt maga az éjsza-
ka közepén?

- Elírták a nevemet, azt javí-
tom.

Két szőke nő beszélget a teg-
napi áramszünetről.

- Képzeld 3 órát álltam a lift-
ben az áramszünet miatt.

- Az semmi, én 4 órát álltam a 
mozgólépcsőn!

***

Az orosz hűtőgépgyár öreg 
munkása nyugdíjba megy és 
ebből az alkalomból interjút 
készítenek vele.

- Mondja elvtárs, van magának 
otthon hűtőszekrénye?

-  Nem, nekem nincs.
- De ember, maga negyven 

évig egy hűtőgépgyárban dolgo-
zott, ahol semmi mást nem gyár-
tottak, csak hűtőgép alkatrésze-
ket! Ha minden nap csak egy kis 
alkatrészt vitt volna haza, már 
lenne otthon hűtője!

- Higgye el, ezzel próbálkoz-
tam több éven át, de akárhogy rak-
tam otthon össze az alkatrészeket, 
mindig tank jött ki belőle.

Viccek


