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Balogh József

Mit kívánok...
Kívánok én hitet , kedvet,
Szép szerelmet, hű türelmet.
Utakhoz fényt, csodát, álmot.
Békességet, boldogságot.
Szép szavakat és égre kéket.
Emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot.
Daltól derűs, jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat.
Napfényt , amely el nem fárad.
Tekintetet szembenézve.
Éjt, meg nappalt soha félve.
Kézfogásos tiszta csöndet.
És mosolyból minél többet.

„...ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó…“
Kosztolányi Dezső

Háttérkép: Miskei Monika

Interjú Ing. Jaskó Deák Gyöngyivel a Csábi
Alapiskola és Óvoda új igazgatójával
Az idei év számos változást hozott iskolánk életében.
Az igazgatói posztra kiírt pályázat nyertese Ing. Jaskó
Deák Gyöngyi lett, akinek munkájához a Sulilap olvasói,
az iskola diákjai nevében sok sikert, kitartást és jó erőt,
egészséget kívánunk!

-

-

Kérem, hogy mondjon néhány szót önmagáról.
Nevem Jaskó Deák Gyöngyi, 33 éves vagyok,
férjezett, alapiskolai tanulmányaimat Ipolybalogon
végeztem, majd Ipolyságon jártam gimnáziumba.
További tanulmányaim:
Műszaki Egyetem- Zólyom
Bél Mátyás Egyetem- Besztercebánya
Konstantin Filozófus Egyetem- Nyitra / matematika
szak /
Gyerekkorában szeretett iskolába járni?
Igen, szerettem.
Mi volt a kedvenc tantárgya?
Matematika, biológia, bár nyelveken kívül minden tantárgyat szerettem.
Milyen tanuló volt?
Kitüntetéssel végeztem.
Milyen zenét hallgat szívesen?
Instrumentális zene és disco kedvelő vagyok.
Mi a kedvenc étele?
Knédli kapormártással.
Szokott kertészkedni?
Ez az egyik kedvenc időtöltésem. Ha pszichikailag kifáradok, ott töltődöm fel.
Van valami nagy vágya?
Az, hogy iskolánk a járás legszebb, legjobb és legsikeresebb iskolája legyen.
Szabadidejében mit csinál szívesen?
Zenét hallgatok, olvasok, kertészkedem, kirándulok.
Mi a véleménye a mai diákokról?
Az a véleményem, hogy többet kellene tanulniuk, jóval aktívabbnak kellene lenniük!
Mit üzenne a mai fiatalságnak, iskolánk tanulóinak?
„ Amit Matyi megtanult, azt Mátyás sem felejti“ vagyis
„ Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és nagyon sok szép évet, sikerekben gazdag igazgatói
pályafutást kívánunk még!
/ 9. évf. tanulói /

Eseménynaptár
Október – Idősek hónapja alkalmából műsoros
összeállítást adtunk elő szeretteinknek.

2014. októberében író–olvasó
került sor a Csábi Alapiskolában.

találkozóra

November 13. Sajó Sándor szavalóversenyIpolyság

November 17-e a Nemzetközi Diáknap és a
bársonyos forradalom évfordulója. Ezzel az
ünneppel emlékeznek meg az 1939-es és 1989es
sorsfordító
eseményekről,
melyek
előmozdítói a bátor diákok voltak. Ez
alkalomból november 14- én a csábi
alapiskolában
a tanulás
helyét
átvette
a szórakozás. A tanulókat gazdag program
várta. Volt kézmüves foglalkozás, zumba
Erikával, teremfoci, filmvetítés a „Bársonyos
forradalomról”.

December – Merre tovább....A
kilencedikesek beszélgetése egy
pszichológunővel.

Október 13. Csodálatos fizika - Ipolybalog

Október 29-30. Irány Lengyelország!

November 24. – Solymászbemutató. Nagy
elismerést váltott ki, igazi élmény volt.

November 29. – Katalin bál. Az iskolai tánckör
fellépése.

December 6- án Mikulás- nap volt iskolánkon.
Örültünk az édességcsomagnak és az ebédhez is
kapott mindenki Mikulás- csomagot.

December 18- án megtartottuk hagyományos
karácsonyi műsorunkat. A lelkes közönség
nagy tapssal jutalmazta műsorunkat. Köszönjük
Miskei László lelkiatyának, György Feri
bácsinak, a szülői munkaközösségnek az
ajándékokat. A műsor után sok finomságtól
roskadó asztal várta a jelenlévőket.

Író–olvasó találkozó Csábon

2014. októberében író–olvasó találkozóra került sor a
Csábi Alapiskolában. Vendégünk volt napjaink két
népszerű személyisége Z. Németh István (jobb oldalt)
és Hizsnyai Zoltán (bal oldalt) szlovákiai magyar író,
költő.
Z. Németh István gyermekverseivel a csodák világába
kalauzolta az alsótagozatos kisdiákokat.
Hizsnyai Zoltán verses prózája által pedig már
komolyabb vizekre evezhettünk. Elgondolkodhattunk az
élet nagy dolgai felett.
Nagyon élveztük az érdekes bemutatkozást, a kötetlen
beszélgetést. Nagy odafigyeléssel hallgattuk egy-egy versüket, verses prózájukat. Egész más
élőben, a költő, író saját szájából hallani az általa megírt művet. Ez mintha felszabadított volna
bennünket. Bátran mertünk kérdezni, lelkesek voltunk, s
nagy odafigyeléssel hallgattuk érdekes válaszaikat. Sok
mindent megtudtunk róluk, műveikről. Élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagodtunk, s talán néhányunkban
felkeltették az alkotási lázat is.
Kívánjuk, hogy alkotó kedvük, az irodalom iránti
elkötelezettségük

soká-soká

megmaradjon.

Ehhez

kívánnak a csábi alapiskola tanulói sok sikert.
Végezetül

Balga

Tamás

9.

osztályos

tanulónk

alkotókedve bizonyítja, hogy egy író-olvasó találkozó
akár egy ifjú tehetség szárnybontása is lehet.
/Z.Sz./

Az iskola
Az iskolánk olyan, mint valami katonai kiképzőbázis. Mi, diákok vagyunk a katonák, a
tanárok pedig az őrmesterek vagy kiképzők, esetleg a segédek.
Minden tanár, mint valami híres egyéniség, felemelt orral jön be az órára, és mint valami
orosz hadvezér, el is kezdi a kiképzést. Az órák másból sem állnak, mint abból, hogy az agyunkat
edzetjük, készülünk arra, hogy majd, ha feljebb lépünk a magasabb rangú katonákhoz, bírjuk azt,
amit ők is. Az iskola minden korosztálynak más. Az első osztály még csak fel akar készíteni arra,
ami rád vár a maradék nyolc év során, és megtanítja az alapokat. Ilyenkor az ifjú katonák
kinyomott mellkassal indulnak neki a kiképzésnek, mivel még nem tudják, hogy mi is vár rájuk.
Ilyenkor kezdődik az úgynevezett ,,sírás és fogcsikorgatás“, és mikor már azt hiszik, rosszabb nem
is lehet, elkezdődik a második fokozat, avagy a második osztály. Ilyenkor már könnyebb az élet,
az alapok megvannak, és a tananyag sem sokkal másabb. A harmadik és negyedik osztály szinte a
menyország, az ember azt hiszi, már felnőtt, és csak pár év választja el a saját autójától, de még fel
sem eszmél a nagy álomból, máris az ötödik osztályban találja magát. Már-már kezdi érteni, hogy
az első négy fokozat csak egy szép kezdet volt, és messze van még az őrmesteri titulus. Sóhajt
egyet a fiatal tanonc, és máris a hatodikból ugrik a hetedikbe, majd a nyolcadikba, és mikor már
érzi, hogy ez a legnehezebb, ami valaha is lehet, átlép a kilencedik osztályba, és elkezdődik az
igazi szenvedés. Nehéz a sok gyakorlat, a kiképzők és őrmesterek óriási teljesítményt várnak el, és
már szinte beszakad a katona háta a nagy teher alatt.
Ez azonban nem a vég, ez még csak egy könnyű kezdet. Nem tudja még, mennyi csalódás
és teher fogja nyomni a vállát, hogy mennyi felelősséggel fog még tartozni másnak, és hogy
mennyi akadály fog majd állni az útjában. Messze van az az álom, hogy egyszer majd talán
hadnagy is lehet.
/Balga Tamás, 9.évf./

Így írunk mi
A szép táj
Kiálltam a házunk elé és megcsodáltam a körülöttem lévő tájat.
Az udvarunkban most deszkák sokasága van szanaszéjjel. Építik át a tyúkudvart.
A szárazalja új tetőt kapott. Lassan épülnek a tyúkoknak és a kacsáknak az ólak. Látom
a felszántott kertünket és a gyümölcsfákat, amiken lassan már egyetlen levél sem díszeleg.
A kertünk végében egy hatalmas diófa áll, az idén sok- sok dió termett rajta. Ha a távolba tekintek,
szőlőültetvényeket és felszántott termőföldeket látok. Mikor a betakarítás ideje van, látni, ahogy
a domboldalon szorgos méhecskék módjára dolgoznak az emberek. Látni a kiserdőt is, aminek
a közelében régen az óvoda volt, oda járt apukám óvodába. Sokat sétáltak az erdő közelében.
Nagyon szép innen a kilátás, örülök, hogy a domb tetején lakom.
/Híves Bálint, 6. évf. /

A Lányhegy
A Lányhegy az ősz színeibe öltözött. A csúcson magasló fák változatos színekben
pompáznak. A hegy oldalán omladozó homoknyúlványt az örökzöld fenyőfák váltják fel. A hegy
derekán ívelt szőlősorok terebélyesednek, amelyeket szántóföld vált fel. A hegy lábánál ebben
a csodálatos környezetben terül el falunk, Csáb község.
/ György Barbara, 6. évf. /

Az ősz
Én szeretem az őszt.
Nekem az a legjobb az őszben, amikor tököt faragunk az apukámmal. Én megmondom,
hogy milyen legyen az arca, ő pedig kifaragja. Mindenszentek is jó. Miután meggyújtottuk
a gyertyákat elmegyünk sétálni. Az a legszebb látvány, amikor messziről látjuk a mécseseket. Jaj,
és a szüretet majdnem elfelejtettem. A szüretben az a szép, hogy közben a családommal lehetek.
Én és a testvérem eszünk a szőlőből. Én a fekete szőlőt szeretem, a testvérem pedig a fehéret.
A nagymamámat mindig arról kérdezem, hogy ő mikor kicsi volt, hogyan szüreteltek.
Nekem nagyon tetszik az ősz, az egyik kedvenc évszakom.
/György Mária, 5. évf. /

Itt van az ősz, itt van újra...
Az idei ősz szép napos idővel, jó meleggel érkezett meg.
Szeretem az őszi hónapokat, mert nagyon színes a természet, és októberben van
a születésnapom is. Az erdőben a fák gyönyörű színekben pompáznak. Beérnek a gyümölcsfák
termései, leszedésre vár a finom alma, körte. Itt van a szüret ideje is. Mindenki betakarítja munkája
gyümölcsét, tartalékol a télre.
Aztán majd megérkezik a hidegebb, szeles idő, lassan lehullanak a fák levelei és kopár lesz a táj.
Most itt az ősz, a gyönyörű színes ősz. A természet lassan megpihen, készül a télre.
/ Balga Sebastián, 5. évf. /

Márai Sándor Füves könyve ihlette írásra végzős kilencedikeseinket.
Tanácsaik az iskolai életre, barátságra vonatkoznak.
Olvassuk hát figyelmesen 
Kedves barátom!
A következőkben szeretném leírni a tapasztalataimat az iskolával kapcsolatban. Mivel tudom,
hogy még nem tudod, mit szabad és mit nem, ezért olvasd végig a következő sorokat, és cselekedj
aszerint.

1. Az iskoláról
Az iskola arra van, hogy megtanulj valamit, ami fontos lehet az életben. Persze a legtöbb
dolog felesleges lesz, de nem baj. Mindig készülj az órákra! Ez nagyon fontos, de az is fontos,
hogy figyelj az órákon. Ha véletlenül nem készültél, az nem baj, majd bepótolod. Ne félj, én se
voltam mindig jó tanuló.

2. A tanárokról
A tanárokat tiszte ld! Még akkor is, ha néha kicsit idegesítőek, de ne félj kimondani a
gondolataidat. Ha házit adnak, azt csak azért, mert tudják, hogy úgyse néznél bele a füzetbe. A
tanárnők mind kedvesek (az első órán).

3. A szünetek
Szünetekben azt csinálsz, amit akarsz (na jó, talán nem azt, amit akarsz). Egy tanácsot
adok: Ne legyél bezárkózott! Ez nagyon fontos, mert nem lesznek barátaid. Én is ilyen voltam, és
az lett a vége, hogy már csak nyolcadikban jöttem rá, milyen jó emberekkel járok én egy
osztályba.
Remélem végigolvasod, és tanulsz majd belőle!
/György Veronika, 9. évf./

4. Az én tanácsom
Az én tanácsom az, hogyha van valaki, aki utál, gúnyol vagy nem szeret, akkor becsüld
meg őt és tudd, minél több ilyen ember van, annál jobb. Ezek az emberek azért utálnak, mert jobb
vagy náluk valamiben, ismertebb vagy, vagy csak olyat tudsz, amit más nem, egyszóval
különleges vagy. Ők azért piszkálnak és néznek le (legalábbis ezt mutatják), mert igazából
féltékenyek rád és azt akarják éreztetni veled, hogy te nem vagy jobb náluk, és hogy ők feletted
állnak. Ne higyj nekik soha, inkább gondolj arra, hogy milyen jó, hogy vannak utálóid. Mivel, ha
vannak rajongói, vannak utálóid is, azaz, ha vannak utálóid, vannak rajongóid is.
/Balga Tamás, 9. évf/

5. A tanulásról

Ha az ember nem tud tanulni, akkor jó, ha vannak taktikái. Ilyen például a játszva tanuló technika.
Ha van egy vers, akkor felosztjuk napokra, vagy ahogy kiadja, majd minden nap megtanulunk egy
versszakot. Az még jobb, ha énekelve vagy keresve az összefüggéseket megjegyezzük. Szerintem
ez a jó tanulás titka.
/György Adrián, 9. évf./

6. Iskolai élet

Ne ismételd el még egyszer, hogy minek iskolába járni. Szerintem nem szeretnéd sík
bolondként leélni az életed. Ahhoz, hogy ez ellen tégy valamit, tanulnod kell. Időnként sokat, s
félre kell tenned a ,,csábításokat“. Tudom, hogy senki se fogja helyetted megetetni a virtuális
állatkáidat a fészbukon, de akkor is. Igyekezz készülni az órákra, megcsinálni a házi feladatokat,
mert ha suliban átmásolod, azzal magadat vered át. Hallgass a tanárokra ! Hidd el, hogy ők jobban
tudják a dolgokat, mint te. A tanulást érdekessé is lehet tenni. Nem kell mindig begubózva sírni a
feladatok felett. A legfőbb, hogy mindig igyekezz és légy erős !
Sok kitartást !
/Miskei Monika, 9. évf/

Csodálatos fizika
2014.10.13-án Ipolybalogon egy csodálatos előadáson vehettünk részt, mi csábi
kilencedikesek, valamint rajtunk kívül még 17 iskola diákjai és kísérőtanárai.
„Külhoni Magyar Felsősök „ nevű program keretein belül Budapestről érkező előadók érdekes,
tudományos kísérleteket mutattak be nekünk. Hat héten át bejárták Felvidék összes térségét,
magyar alapiskoláját.
Az előadás célja megszerettetni a felsőtagozatos diákokkal a fizikát. Manapság nem
a legközkedveltebb tantárgyak közé tartozik, mert valószínűleg mindenkinek a végtelen képletek
jutnak az eszébe, nekem is. Ennek a két egyetemistának mégis sikerült ezt megváltoztatnia. Ki
gondolta volna, hogy a porszívócső akár egy
hangszer is lehet? Pedig bizony, az is lehet. Ki
gondolná, hogy egy szívószál segítségével tudunk
„furulyázni“? Vagy teáskannából „ hifit „ készíteni?
Sok olyan kísérletet mutattak be, amit otthon is meg
tudunk csinálni, de voltak olyanok is, amihez
vegyszerek is kellettek. Ilyen volt például a hélium,
amitől vékony lesz a hangunk és a kénhexapentoxid, amitől elméllyül. Ezen kívül még
kísérleteztünk tűzzel, szárazjéggel, folyékony
nitrogénnel és színes lufikkal.
Úgy gondolom, sok érdekes dolgot láttunk,
részt vehettünk a kísérletekben. Nem hittem volna,
hogy engem egy hétfői napon képes valami így
meglepni. Meg szeretném köszönni Jaskó Deák
Gyöngyi igazgató néninek a lehetőséget és Korcsok
László tanár úrnak, hogy vigyázott ránk.
/ Miskei Monika, 9.évf./

Irány Lengyelország..........
Október 29-30-án Lengyelországba, falunk
testvérközségébe, Saflaryba látogattunk. Nagyon
élveztük az utazást is. Sokat beszélgettünk, a gyerekek
is nagyon jól kijöttek a felnőttekkel.
Ebédre meg is érkeztünk. A lengyelek nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Rengeteg látnivaló van
arrafelé. Számtalan iskola, templom és szebbnél-szebb
házak. Sok finomságot megkóstolhattunk reggelinél,
ebédnél és vacsoránál is. Az ételek nemcsak jól néztek
ki, de finomak is voltak. A hazaiak elvittek bennünket
fürödni is, ami élvezetes, szórakoztató, de megnyugtató
is volt. Meglátogattuk a vásárt is, hideg volt, de megvolt
a hangulata.
Jókedvűen, mégis egy kis szomorúsággal
indultunk haza, mivel nem lett volna rossz még egy pár
napot eltölteni Lengyelországban.
/Balga Tamás, 9.évf./

Sajó Sándor szavalóverseny Ipolyságon
A

november

alkalommal

13-án

megvalósult

tizenharmadik
kárpát-medencei

seregszemlén 35 szavaló vett részt. Az esemény
díszvendége Tamás Aladárné Ilonka néni és lánya
Tamás Judit volt. Az alap- és középiskolás
kategóriában

versenyző

diákokat

háromtagú

bírálóbizottság értékelte. A bizottság elnöke
Csábi

István

Madách-díjas

előadóművész,

további tagok Illés Ivett fiatal előadóművész
valamint Halmosi István tanár volt. A szavalók
két verssel készültek a megmérettetésre. A Sajó
Sándor költemény mellett egy szabadon választott
verset is előadtak.

Iskolánkat, a Csábi

Alapiskolát György Marika 5. osztályos tanuló

György Mária szavalás közben

képviselte. Szép szavalatáért az emléklap mellett
megkapta

a

Palóc

Társaság

gondozásában

megjelent Jó itt élni! tanulmánykötetet is.
/Z.Sz./

Sajó Sándor mellszobrának megkoszorúzása

A zsűri tagjai

Karácsonyi történet
Melyiket a kilenc közül című mese nyomán írta Zatyko
Dóra.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy cipész,
akinek kilenc gyermeke volt. Jól megfizették a munkáját,
mégsem tudott kikászálódni a nyomorból.
Karácsony táján a szomszéd hozott nekik egy szép
karácsonyfát. A gyerekek nagyon megörültek, hozták is
a díszeket és a csillagot a fa tetejére. Néhányan a fát
díszítették, a többiek pedig a karácsonyi asztalt terítették.
Amikor

elkészültek,

beszélgettek

és

énekeltek.

A szomszédban lakott a gazdag, nőtlen, gyermektelen
háziúr, akit már az újságolvasás is untatott, nem kevésbé az
énekszó. Átment hát a cipészhez és kérte, hogy adja neki
valamelyik gyermekét. Majd ő jó iskolába járatja,
világkörüli útra viszi. Ám a cipész egyik gyermekét sem
adta. A háziúr adott nekik ezer pengőt, de cserébe azt kérte,
hogy ne énekeljenek többé. Az apa és kilenc gyermeke
körbeülték a fát, beszélgettek és sajnálták nagyon, hogy
nem énekelhetnek. Kis idő múlva az apa csendben felállt,
odament a komódhoz, kivette a fiókból az ezer pengőt,
becsöngetett a háziúrhoz, visszaadta a pénzt és ezt mondta:
A szabadon szárnyaló énekszó drágább a világ valamennyi
kincsénél.
A cipészmester

hazament,

táncoltak és énekeltek boldogan.

körbeállták

a fát,

Karácsony előtt
Karácsony előtt egy héttel,
kettővel, hárommal, néggyel,
készülünk már nagy hévvel,
vérrel, verejtékkel.
Sütni, főzni, rendet rakni,
a vendégeket tisztán várni,
a lakást tisztán tartani,
aztán kidekorálni.
A karácsonyfát beállítani,
feldíszíteni majd csodálni,
szórakozni, játszani.
Majd jön a szilveszter,
az új évre készülj fel,
a rokonokat hívd el,
köszöntsd az évet jókedvvel.
De erre is készülni kell,
hát készüljünk fel,
pezsgő, sütemény,sok jó falat,
a tányéron nem marad.
Majd jöjjön a tűzijáték,
amire összegyűlik a nép,
egymásnak minden jót kívánnak,
aztán szépen odébbállnak.
Új esztendőt kezdünk,
fogadalmat teszünk,
megszegjük másnap,
kibeszéljük másnak.
Öregebbek lettünk,
hát ezt is megéltük,
reméljük lesz még sok,
új évünk, ünnepünk.
/ Balga Tamás, 9. évf. /

Alsósok oldala
Hóember

Tél

Hóember

Egy golyó, két golyó, harmadik
a feje.
Nicsak, fekete szén a szeme!
Hosszú répaorra piros,
Hej ez a hóember de csinos.
Mosolya szélesen rám ragyog.
Én meg a hidegben majd meg
fagyok.
Nem bánom, mert örömem benne
lelem,
És az ablakból mindennap lesem.

Tél, tél, tél.
Jaj, de jó, hogy
megjöttél.
Jégvirág az ablakban,
jég táncol a patakban.
Hóvirág a fák alatt,
Megleltük egy perc alatt.

Hóember ne nevess
Jön a feketeleves
Kisüt a napocska
Mi lesz belőled?Pocsolya.
/ 1- 4.B évfolyam
/

/ Balga Erik, 2. B /

/ Csécs Dániel, 3.B /

Félévi bizonyítvány
Örömmel várom a félévi bizonyítványt. Ha minden igaz, csak egyesek lesznek benne. Én szeretek
tanulni.
A
/Balga Erik, 2. B /
Bizonyítvány? Mi az? Nem is tudom. Nagyon várom, ez lesz az első bizonyítványom.
/ Striho Peti, 1.B /
Bizonyítvány: jegyek vannak benne, sok egyes- legalábbis remélem.
/ György Viki, 1.B /
Nem tudom milyen lesz a bizi, de a matek és a torna biztos
egyes.
/ Balga Attila, 2.B /
Remélem tiszta egyes bizonyítványom lesz, bár az olvasás
miatt egy kicsit aggódom.
/ Celeng Patrik, 2.B /
Ha jó lesz a bizonyítványom valami meglepetést
kapokanyukámtól- jó lenne egy vacsora egy igazi
vendéglőben, vagy egy új versenyautó.
/ Kovács Pisti, 2.B/

˝Ízes élet˝ Danko Zsófival
Kókuszgolyók
Hozzávalók:

1 rum aroma
250g BB puding
250g vaj
1 vaníliacukor
1 csomag reszelt piskóta
porcukor ízlés szerint

Munkamenet:
Minden hozzávalót 1 tálba öntünk ,és az összeset kézzel összegyúrjuk.
Golyókat formázunk belőlük, majd kókuszba hempergetjük őket!

Hu - mor - zsák
Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
- Móricka te mit rajzoltál?
- Egy tehenet, ami a mezőn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol van itt a tehén?
- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni.

A rendőr megbízást kap:
- Nézze meg jól ezt az alakot ezen a fényképen, és kövesse mindenhová, akár az árnyék.
Mire a rendőr:
- És mit csináljak akkor, ha nem süt a nap?

Móricka forró vizet akar adni a baromfinak itatásnál.
- Miért forró vizet viszel neki? - kérdi tőle az édesanyja riadtan.
- Hogy főtt tojást tojjanak.

-Ugyebár a képen is láthatjátok, a New York-i Szabadságszobor egyik kezében könyvet tart, a
másikban fáklyát. Ki tudja megmondani, mit jelképez a fáklya? Tessék, Móricka!
- Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.

Egy rabló betör éjjel egy pasashoz:
- Pénzt, vagy életet!
- Köszönöm, a pénzt kérem!
Hogy hívják az afrikai buszsofőrt?
- ???
- Busman

-

Mi az abszolút pech?
Zuhanó repülőgépről süllyedő hajóra
esni.

Egy paraszt bácsi bement az autóhifi boltba:
- Van egy kocsim és kéne bele autóhifi.
- Tessék parancsolni, van többféle.
- Melyik a leghangosabb?
- Ez itt.
- Mikrofont lehet rákötni?
- Hááát, tulajdonképpen lehet.
- Kipróbálhatom?
- Tessék, itt a mikrofon.
- Dinnyét vegyeneeeeeeek!
/Balga Dávid ás Zatyko Dávid gyűjtése/
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