
 

Tisztelt gyülekezet. 

      Amikor a Móninéni azt monda, hogy én vagyok a legalkalmasabb sztárfocista, aki 
fel tudná köszönteni a férjét, azt mondtam ez nem jó, hisz én csak 15 éve ismerem öt.  

Mit tudnák én róla modani, hogy tudnám méltósággal felköszönteni. Végülis miért ne. 
Elég sokat voltunk együtt az elmúlt 15 évben, hogy tudjam ki Ő.  
     

 Közös vakációk ... Olaszország, Harkány, ... a pécsi apátság, ahol misebort ittunk 
a Cipkóval a sekrestyében ... Hajdúszoboszló, Sárvár, Bükkfürdö, Pápa vagy Siófok, ahol 
10 fokos vízben fürödtünk egy megfagyott néni elött ... de mondhatnám a kertek allatti 
Győri fürdőt vagy Deaki és Lipot vizeit.  No meg nem tudom a  
dunai fözéseket, fürdéseket említsem-e ? 

... ja majdenem elfelejtettem a Hévízi pálinka kunyerálást, vagy České Budejovice, 
Znojmo vagy éppen Mikulov pincéinek kisöprése. 

Arról nem is beszélve hogy ritka püspöki, aki a mi pincénket is kisöpörte óvárban  ... 
nem is egyszer  - keleten ... ahogy Fülöp Zoli mondja 
Úgy néz  ki tényleg ismerhetem valamellyest a Meszot, merthogy én így ismerem ... 
csak Meszo.  

Aztán elkezdtem írni, mert megjött a múzsa ... Móninéni ... „nem hogy nekrológot 
mondasz , nem temetés ez“ - mondta rögtön a gondos asszony. 

Csakhogy ! ... 

50 év hosszú idö.  

Sok minden történt így néhány dolgot meg kell említeni, mi mindent élt át 50 év alatt, 
és mi várja öt még az elkövetkezendö 50 évben. 

 

1968 ... jelentös év volt  

Az olaszok lettek az európa bajnokok ... ja ez nem mindenkit érdekel 

Na ... de ... a Fradi 21. dik bajnoki címét szerezte meg ... mondjuk ez csak engem 
érdekel. 

De van itt más is.   Csehszlovákia lakossága 200 001 -el nőtt. Bejöttek az oroszok, meg 
a Meszó ... Róbi, ahogy Irén néni mondja. 
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Jó gyerek volt, vagy nem is, ... ezt a Péter báttya mondhatná meg, de most erre nincs 
idö ... a nép java szomjas, itt meg  még négy oldal mondanivalóm van ... 

Na tovább.  

Róbika óvodás lett, sőt még mindig az lenne ha a Tibike öccse le nem cserélte volna öt.    
Aztán iskola mellé járt a Szelepzolival meg a Paksijózsival majd festö lett, amit sógora,  
a Pöcsi, olykor-olykor megjegyez „Ha jobban tanultam volna festö lehettem volna“ 

Aztán esti iskola ... okos gyerek. 

Majd belépett az MKP-ba. No nem a pártba, hanem a Meszo – Kara – Pöcsi diszkós 
csapatba. De lehet a Csivre meg a Walter is ott voltak. 

1987 ben lecserélte elsö trabantját egy nagyautóra Pardubicében. Eleinte úgy volt hogy 
festöként,   a füvet fog kelleni zöldre festeni, végül is rendes bágeros volt egész katona 
évei alatt.  

Ez azomban nem ez a legfurcsább ami történhetett vele,  

1991 ben megnösült, elvette az idösebb Vidrát, és úgy döntött a családban továbbra 
már csak nők jöhetnek ...  
 
1992 ben Krisztína (mostanában már MAGISZTER),  
1994 ben Monika (Ö is már MAGISZTER)  
és 2018 ban Suzana (Ö még csak unoka) ... no végem 
Asszony asszony hátán ! 

Más választás nem volt legalább a kutya legyen férfi ... így Meszo után a legférfibb 
a Podzáhradná 104 en a Dax ... nincs itt?  ... ó ó ó 

Szó mi szó, lehet több is eszembe jutott volna, de a nép már tényleg szomjas. Így 
csupán annyit mondok ... isten éltessen részemröl, Isten éltessen a családom részéröl, 
sajnos Andy nem lehet itt, de a Trúdi lecsókol ... és isten éltessen a TUSK nevében, ami 
nélküled nem müködne. 

Hisz tudod !  

A tornákat eggyüt csináljuk.  

Budapesten megvertük a fél európát ...  

Szegéeny Füredieket is leigáztuk ... talán elég is. 
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Meszo most már te is mondhatod:  

„V mích letech“ vagy „Elegance“ , ahogy az öreg modogatja 

De legföképpen : 

 

 köszönönöm az elmúlt 15 évet  
a többiek részéröl többet-kevesebbet  

köszönjük a meghívást erre a bulira 
és ...  

Isten éltessen !!! 

 

Hoppá, hoppá, hoppá ... 

... a teraz po Slovensky ... 

Nebojte sa, poviem iba tie strašidelnejšie body, tých je menej. 

• Narodil sa 20. augusta 1968 
• Oženil sa v roku 1991 
• ... a už má 50 rokov 

Všetko najlepšie k narodeninám ! 
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