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Képriport egy kihagyhatatlan fesztiválról
A hétvége is bővelkedett fesztiválokban, de a négyzetméterenkénti vasutasok száma alighanem a
nyolcadik Ajakfeszten volt a legnagyobb. Hasonló lehetett az arány a kilencedik Nosztalgia
Zenésztalálkozón és a szombati lagzi násznépe is bővelkedett ismerőssel, cimborával, baráttal, kinekkinek kedve szerint. De ha valakinek a népszerűsége épp hanyatlóban volt, és egyedül bóklászott,
megszámolhatott vagy ötven üstöt, és ennél sokkal több verdát a motoros-felvonuláson és bemutatón.
Aki pedig némi csendre és nyugalomra vágyott, megnézhette a hetedik Képzőművészeti Alkotótábor
kiállítását, vagy a városnak fiatal, de hagyományaiban értékes múlttal bíró település régmúltjának
tárgyait, bútorait. És ha vándorunk megéhezett, felkereshette valamelyik üstöt, többek között az
újkenézi, vagy az ajaki nyugdíjas vasutasokét, de jót főztek a portos kollégák is. A vándorok estéit
minden alkalommal ismert zenekarok koncertjei zárták. Mindezt nemzetközi környezetben, hiszen ott
voltak az ukrán, bolgár és lengyel testvérvárosok képviselői sajátosan színes értékeiket bemutatva
ruhájukban, zenéjükben és természetesen különleges ételeikben.
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A VIII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál védnökei Dr. Seszták Miklós,
nemzeti fejlesztési miniszter, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Dr. Kovács Imre, az
RCH Zrt. elnökségének igazgatója voltak.
Ha valaki úgy érzi, lemaradt valamiről, sebaj! Jövőre ismét lesz fesztivál, mákos kalács, jóféle ajaki
lakodalmas töltött káposzta, és természetesen menyasszonyi pogácsa. Addig is figyeljen mindenki a
naptárára, mert nyakunkon a Farsangi Disznótoros Fesztivál.
Dolhai József
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HUMORSAROK
ISTENI GOLF
A Jóisten és Szent Péter golfoznak. Elsőnek Szent Péter üti el a labdát, az átrepül egy dombon,
legurul egy lejtőn és megáll a lyuk mellett. Ezután Isten üt. A golflabda átrepül a dombon, aztán
bekapja egy béka. A béka továbbugrál, egyszer csak arra repül a gólya, meglátja és bekapja a
békát. Repül tovább a gólya. Arra jár egy turulmadár, észreveszi a finom gólyát, és hamm,
bekapja. Repdes tovább a turulmadár. Nemsokára érzi, hogy nagyon nyomja valami a begyét.
Ledugja az ujját és kihányja a gólyát. A gólyának is nagyon fáj a gyomra, ő a békát teszi ki. A béka
ugrál még néhányat, és pont megáll a lyuk mellett. Mire Szent Péter megszólal:
– Na, most hülyéskedünk, vagy golfozunk?

JOGOS NUMERA
Joghallgató vizsgázik. Behívja a vizsgabiztos, kérdez, de a vizsgázó nem tud semmit.
– Tudja mit, tanár úr? – szólal meg a vizsgázó – ha én kérdeznék valamit öntől, amit nem tud,
átenged ötössel?
– Ezt a szemtelenséget! De tudja mit, legyen!
– Szóval – kezdi a hallgató – mi az, ami törvényes, de nem jogos, jogos, de nem törvényes, és se
nem jogos, se nem törvényes?
Izzad a tanár, gondolkozik, majd átengedi a hallgatót. Bemegy a második vizsgázó. Ő sem tud
semmit.
– Tudja mit? Ha megmondom az előző vizsgázó kérdésére a választ, átenged egy kettessel?
– Na, jó, legyen – válaszolja a tanár.
– Tehát. Hogy magának húszéves felesége van, az törvényes, de nem jogos. Az, hogy az előző
hallgató a maga húsz éves feleségével kavar, az jogos, de nem törvényes. És az, hogy ő ötöst
kapott, én meg csak kettest, az se nem jogos, se nem törvényes...
Balogh Attila
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