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- Ne foglalko77 velük,
larcos bcílba|

biztos sietnek az dl-
(l{edvegy t{áté raJza)
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HELyszíNI TuDósírÁs n nalucyűt Ésnől

K.Ordas István polgármester; Köszöntöm a meg-
jelenteket, örülök, hogy ilyen nayg számban
eljött a lakosság. Kérem mondják el jobbító
szándékú észtevéte leiket !

Lőcsey Jőzsef: Nekem nagyon sok kérdés kavarog
a fejemben. Otthon össze akartam írni őket, de
a kétszázadiknál kifogyott a tollam. Íey most
kénytelen vagyok rögtönözni. Első kérdésem az,
hogy mi az hogy közmeghallgatás? Miért nem
falugyűlés, vagy mit tudom én mi a neve?!
K.Ordas István: Lőcsey úr, ez továbbra is fa-
lugyűlés, csak a hivatalos neve közmeghallga-
tás lett!
Lőcsey Józsefz Ez akkor sem falugyűlés! Én
falugyűlést akarok, falugyűlést akarok, fa-
lugyűlést akarok
K.Ordas István: Lőcsey úr, nagyon szépen ké-
fem, higgye €1, ez falugyűlés!
Lőcsey József: Második kérdésem az, hogy miért
nem készül filnfelvétel ettől a minek is
nevezzem közmeghallgatásró1?
k.ordas István: kérem szépen mi meghívtuk a
Walt Disney stúdiót, de nem tudták váIlalni a
forgatást, mert újabb tészét készítik a
Kacsameséknek. Íey csak gyorsírásos jegyző-
könyv és hangfelvéte1 készü1.
Lőcsey Jőzsef; További kérdéseim
K. Ordas István: Talán pihentessen egy kicsit
Lőcsey úr, más is hagy szóljon már ltozzá,
azt a teremburájátl
Propollsz Istvánné3 Egyszer volt, ho1 nem
volt, Piroska és a farkas. Piroska a Polgár-
mesteri Hivatalban tevékenykedett és azzal
szótakozott, hogy elrabolta tőlem a szociális
alamizsnámat. Hát ne szórakozzon velem!
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Vágóné Bodor Piroska: Propoliszné, magának nem
is jáfitat szociális alamizsna, meft van védő-
angyala" Jogszabály írja elő, hogy a védőan-
8ya1 köteles magát eltartani.
Propolisz Isúvánné: Ha nem érdemlem meg a két
szép szememért, akkor ne is adják| Hazamegyek
és felgyújtom a házam. Íey legalább megmele-
gedhetem, mert már nincs pénzem tüzelőre.
K.Ordas István: Van-e még kérdés, észrevétel?
Lőcsey József: Azt szetetném még megkérdezni,
hogy miért nem falugyűlés a közmeghallgatás?
K.Ordas István: Erre mát vál,aszoltam!
Dombi Istvánné: Én mé8 csak azt szeretném
tudni, hogy a jegyző úr míért van mé8 itt?
Hogy 1ehet ilyen szakállaI jegyzői tisztséget
ellátni?! Biztos azért hagyja meg, hogy ne
1ássuk meg, hogy kiröhög nrinket. De én igy is
1átom a vigyort a képén. Jegyző út, ne moso-
1yogjon!
Figaró József jegyző: Kérem, engem az önkor-
mányzat nevezett ki. A kinevezésemkor is volt
szakállam, igaz akkor valamivel kisebb. Dom-
biné, maga milyen szakáIlat óhajt: kecske-,
Kossuth- vagy Jeszenszky-szakállat?
Dombi Istvánné: Menjen a francba a szakállával
együtt !

Fekete Kálmán: Az egyík képviselő úrró1, dr.
Cipész Ferencről van véleményem. Egy orvos,
aki díplomával rendelkezik, nem lehet olyan
buta, meggondolatlan pataszt, mint én. Én
mondhatom neki, de ő nem nrondhat ja az orvosi
diplomájával nekem, hogy menjek a dilitrázba
két hónapra! Hogy jön ő ezzel az orvosi dip-
lomájával! Én csak tudom, hogy nem vagyok
bolond! Tessék, nézzék meg, maguk is láthat-
ják, hogy nincs rajtan csörgősipka!
K.Ordas István: Kálmán bácsi! Én erre nem tu-
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dok válaszolni, meft nincs nálam a szemüvegem!
Sajnálom, hogy nincs itt a doktor úr!
Fekete Kálmán: Másik felvetésem &z, miért
szorongunk itt ebben a kis helyíségben? Mátyás
királyt is a Duna jegén választották. Várjuk
meg mi is, amíg a Dongér csatorna befagy és
ott tartsuk meg a falugyűlést!
Lőcsey József: O1yan jó meleg van Ltt, kitű-
nően érzem magam. Indítványozom, hogy tartsunk
hetente falugyűlést! Ennek serrmí akadálrya, a
tötvény ezt nem tilí ja

SaJnos hel y htcíny miat t a tudósí tcíst fol y-
tatni nem tudjuk. A tovcíbbi hcírom óra alatt
hasonló értékes hozzcíszólcísok voltak, de ami-
kor a képviselő-tesíület a hlvatalos munkcíhoz
lcítot t , mindenkt funtkszerűen nenekül t -

(-r -ly )

A KAToNAsÁc nerÁse

A parasztgyereket elvitték katonának. Félév
után hazaengedték. A katona gyerek úgy elúri-
asodott, hogy amikor az anyjával hajtják a
malacokat az udvaron Így sző| bozzájukz Coca,
ide kéren! ÉOesanyja meglepetúen néz fiára:
Kisfiam hát de elúriasodtál a katonaságnál!
Mire a katona gyerek csak ennyit felel: Kuss
édesanyám!

(-i I-)

ll EGLEPETÉS

Jé" te tnég szűz vagy?
Eütye, az a harisnyanadrcígon|

(Fekete Jözsef)
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KUPA MIHÁLY

Kupát én csak ónbó1 múzeumban láttan
Rólad (bár álmodtam) - de veled nem háltam!
HáIa az Istennek kupát sem igénylek,
Ónbó1 yagy húsból :lagy...? -belőled nem kérek!

Még miniszternek is ugyancsak súlyos vagy
Ha az álmom tiaszt n és aludni nem hagy.
100 kilós valómnak mi a tatitája ...?
Mit t;roz a holnapom . . .2 és mi rnarad mára ...?

Adózok mindenért, a múltért, a máétt,
Jövőre adózok a játdakoptatásért . . . ?
És addig adózok, míg össze nem rogyok,
Kormányod kedvéért 20 kilót nen fogyok

Térj észte Misi, mert senki nem híszi,
Hogy a Te hatalmad o1yan ici-pici"
Tudnál Te még adni, még kikél a vetés,
Ha nem lenne olyan szat ez a költségvetés.

Farkasvígyorodtó1 az bíztos, hogy félek,
Anit megszavaztatsz - abból nem kérek.
Meddig ke1l még nézní kopasz koponyádat
Nem akarom szidni drága jó Anyádat!

Álmaimban csak az atcod látom,
S víziómban én azt képzelem,
Ha hétezerből kéne vegetálnod,
Milyen mosoly ülne képeden??!

"Regős diák!'



6-

HAJADONOK MIATYÁNKJA FARSANG UTÁN

Mi kérőnk! Ki yagy a 2O-as években. Jelentes-
sék be a úeneved. Jöjjön er a te násznagyod!
Legyen meg a úe akaratod, niképpen itt a sza-
lonban, azonképpen a templomban is. A mi min-
dennapi konyhapénzünket add meg nekünk minden
hó elseJén. És bocsásd hozzánk leánykori ud-
varlóinkat, miképpen mi elbocsátJuk a rád
kacsingató szobaleányokat. És ne vígy minket a
jövő f,arsangba - leányfővel, de szabadíts meg
a pártától" Mert a tíed az ebéd ídejének meg-
b.atározása, a kontók csinálúaúása és az uúolsó
sző. Mosú és a pap összeadő beszédéf-g. Azontúl
Ám nem!

(Szekszárd Vidéke 1883. ápr. 19. )

A il{ENrYoRSzÁG KAPUJÁBAN I I.

A menyországban Szent Péter fogadja az újonnan
étkező gyönyörű 25 éves 1eányt. Megkétdezi
tőIe, hogyan élt a földön.
- Tisztán, szűzen éltem, soha sem vétkeztem.
Szent Péter gondolkodik egy kicsit, majd hátta
szó1:
- Hozzatok neki két szárnyat!
A lány örömme1 kérdezi:
- Akkor ugye angyal leszek?
Szent Péter megtázza a fejét:
- Dehogy! Liba. (M. M. )

VER"§

Ősz van gondolta a hulló levelekről,
Pedig csak a postcís esett le az eneletről .

(Ismeretlen szerző)
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AZ AUTÓSOK TÜNDÉRE
Inter jú K.Rózsival , az E 75 főút prostttucílt-

jcíval

Kérte, hogy a vezetéknevét csak kezdőbetűvel
jelöljem. Talán szégyenli nagáú, Rózsika?
- Á dehogyt Csak a zsaruk előtt nem akarok
lebukni. Semmi kedvem börtönbe kerülni.
Egyébként is nincs mit szégyenlenem, én is
munkát végzek.
A közvélemény szerint az Ön mesúerségét űző
hölgyek alacsony művel tségűek"
- Ez nem teljesen igaz" Én például tovább
játtam általános iskolába, mint mások. Igaz,
hogy 16 éves koromig csak 6 osztáIyt tudtam
elvégezni" Sok újságot is forgatok, mert fo*
lyama.tosan képezni ke11 magam. Kedvenc lapom
az ÖKM, abban sok szép kép vann nem ke11 o1-
vasni.
Korábban űzőtt-e más foglalkozást ís?
- Sajnos igen. Kalocsán két évig tanultan pa-
pítzacskót tagasztani. Azóta csak olyan zacs-
kókra tudok nézni, zmi nem papírból van.
Ísy télvíz ideJén igencsak hideg van az úú-
szél i együt t |ét el<hez.
- Ez nem jelent problémát. A kamionokban be-
épített kályha van, és a személykocsikat is
lehet fűtení" És a kuncsaft mindíg kap tőlem
zoknit ís, hogy ne fázzon a kicsikéje. Csak
addig kel1 a hidegben kint állnom, mí8 nem
kötöm meg az üzletet. Vannak rendes emberek,
akik gondolnak ránk és büfét nyitottak a
placcnáI. Ísy most már meg tudom oldani a
belső fűtést is egy felessel.
}íennyire igényes, válogat -e a partnerekben?
- Természetesen! A 1egjobb kuncsaftjairr maki-
val (nénet márka - A Szerk. ) fizetnek" A ma-
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gyarok nem nagyon tudják ezt a szcllgáItatást
megfizetni, do a kamionosok tele vannak pénz-
zel.
Mi van akkor, ha a páciens nem fizet az aktus
után?

Ilyen még nem fordult elő, meft áLtalában
előre kérem a zsozsit. Ha mégis megtörténne,
akkor feljelenteném a pasast, hogy megerősza-
kolt.
Korunk súlyos betegsége az AII§. Nen fél tőle?
- A zsaruktól jobban félek. Mint már korábban
is mondtam, minden hapsi kap tőlem zaknit,
néha trikót is. Kissé eltúlzott dolog ez az
écc, nem kel1 attó1 annyíra félni!
A kamionosok nem nagyon tudnak magyarul. Hogy
érintkezik velük?
- Nemileg. ELég jó a francia tudásom és néme-
tü1 is tudom a szakszavakat, mint például vi-
f i1, zaugelr.
Hogyan tehet megélni a strichelésből?
- Talán a stricimet kétdezze meg, ott ü1 abban
a piros Mercedesben. Egy fuvar 20 maki vagy
1"000 Ft. Így átlagban megvan a napi tízezer,
de azt a fíúm azonnal 1e is veszi. Sokba kerül
szegénykémnek az é7.et, mert nagyon szereti a
szefencsejátékokat . Ruházásomró1 is ő gondos-
kodik. Múltkor is jó1 rnegruházott, mert egy
fuvart e1 akartam titkolni előle.
Rózsíka, köszönöm az interjút !

yláhin Ránlon

l,|IT FOGOK?

A fuízaspcír f ekszik a ht tvesi cígyban.
szercsak a férJ odasúgja a feleségének:
ni t fogok? A neJe indulatosan rcíszól
fogsz " mi t fogs7, s7épen aludni fogs7l

Egy-
Sziven
: Mi t

(}í.},í. )
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FEBRUÁRIUS

Peregjen a friss tánc, cigányzene harsant,
Két hétig, háromig áll a bál, a farsang.
Mulassunk, vígadjunk, ám csak úgy, módjával ,

Mulatozás módja emberére távatl;
Mert aki az eszét eltáncolja, issza,
Egészen józanul sose szetzi vissza...
Azétt is legkurtább a farsangi hónap,
Hogy t-Latátát szabja csömörítő jónak.

(Ismeretlen szerző, l913. )

VERS ANTALL JÓZSEFHEZ

Minlszterelnököm, remélem elnézed,
hogy versben tegezem nagybecsű személyed.
Egyoldalú pertu, nekem mégis nagy kincs,
a te jóvoltodból egyéb kincsem úgy sincs.

Igértél a népnek Jólétet, vígságot,
s mit hoztáI- fejére: Rút nyomorúságotl
A Jóbór nem Juú, csak sógornak, komának,
téged az országban azért nem komálnak.

Sújos a keresztünk níg hivata|t hordasz,
áldott lészen a nap, amikor lemondasz"
A szél is azú zúgJa árva Magyarhonban:
veled tőbben vagyunk, de koránísem Jobban!

"Regős diák"

l]DVARLÁs

Férft: Csak egyszer legyen a7 enyém|
Nő: Micsoda? Csak egyszer, ilE8a megőrÜlt| Pe-

dig ndr majdneln belenentem"
(]1.1I")
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FOGADALOM

lllrslrvcü

-:

Megfogadtam,
Szesz t I

Sz.J áa
/

:

hogy karcícsonyt g nen tszok
(üedvegy üáté raJza)

^Z 
öZVF;GY

Két egét beszélget:
- Miért zokogsz komán?
- Elvettem feleségül az elefántot, de az es-
küvő után rögtön meghalt. Nem is éltünk még
házaséletet, most meg egész éIetemben áshatok!

Sz. F.
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A MAGyAR TÁRSADALMI RÉrncBr r,őnn rsuÉnvBt

Felső tizezet i szesénvek
oveoelme Kabar

Vásárlási szo-
kásai

Ilo1 eszik?

lMilyen szeren-
csejátékot űz?

mesvehet
t teremben i Hol _gszl§nem eszik

Szükségletei
szerínt bármií

Rulett, Black
Jack, Baccarat

Nézegeti a
kirakatokat

Autóbuszon
történö blic-
celés

i 
Miben taítja 

] 
Bkszer, yaluúa,

|pénzét? i íngat lanok
íT]Tá§ieruffi6-ir-

Malacpersely

sorban állás

gsr egyszer
betör vala-
hová

szetöri ma-
gát a lefagyott

Horváth Tibor

(Hócipő l92.XII. lO-i száma nyomán)

árdán
Mit vár 1993- iAlacsonyabb I994-et

I 
adókattó1?
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LEVÉL JESZENSZKY GÉZÁHOZ
(Petőfi Sándor után szabadon)

Hát hogysmint vagytok otthon Gézukám
A zűrös "kalasnyikov ügy " lJtán,
Amelyrő1 annyi mindent hallani,
Sajnos végü1 be kellett vallani.

És máskülönben hogy megy sorotok?
Tudom sokat kel1 utazgatnotok.
A,z élet o1y kegyetlen, o1y sivár,
Ha nincs míndennap pezsgő, kavíát.

Ilogy van kedvenced, a kis Bollobás?
t3ita épült-e mát a Z:wack-lakás?
Mít ott műveltek vazallusaid,
Azétt nem kapsz Zvacktől cvikipuszit"

KecskeszakáIlad Géza le ne vágd|
I1yen szakáIlért Isten is megáld.
Amikor a képernyőn megremeg
"Mekk mestef"-t kiálIt a nézőseteg.

De tovább nem fűzön a fonalat,
Szíven fáj érted, csaknem meghasad"
Más levelem majd bővebb lesz, s vidám,
Ne végy levegőt addíg Gézukámt,

"Regős diák"

TUDTAM

A férj rajtakapja a feleségét,
negcsalj a egy férfival és elkezdi

Tudtam, úudtam!
Na persze. De ő még most is tud!
feleség"

^

amint éppen
kiabálni:

válaszol

(ro-ka)
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POFÁRA ESÉS

Kiskunlw jscín az autós moziban történt . A nűsor
előtt aerobtk bematató volt, és sorban muta-
tattcík be tcíncosokat név szertnt " Meglepődtem,
amikor az én nevem is meghallottam. Ezzel nem
voltan egyedűl , tnert a csengelei autókból mind
ktugrcíl tak a srcícok és közelebb mentek a
sztnpadhoz. A lcítcist vls7onyok nen lehet tek
valami jók, mert a műsor utcín sorra jöttek oda
a kocsthoz, melyben én lapultam. Sorra. kér-
dezték a sofőrtől, hogy nelyik voltam én a
tcíncosnők BOzüI " Ő késlségesen vcilaszol ta,
hoqy a fuítsó sorban a fehér nadrcígos. Sajncíl-
kozva nondtcík, hogy nen ismertek fel . Ekkor én
kiszcít t tam a kocsiból és megkérdeztem őket:
engeru kerestetek? Ők pedig csak csodcíIkoztak,
hogy hogy kerültem oda. Erre én csak annyit
mondtam nektk, hogy nemcsak egy tlyen név van
a vi lcigon.

(-i t-)

FÜTTY

- Hogyan éltek házaséletet, ha egyszeí külön
szobában alszoúok? - kérdezi a barátnő.
Egyszerű; a férjem füttyent egyet, hn kedve
van hozzá"
És ha neked van kedved hozzá?

- Akkor bemegyek hozzá és megkérdezem tőle:
Drágám, úe füttyentettél?

( ro-ka)
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A BANKNÁL

Férfiak állnak sorban a spefmabank előtt. Be-
án a sof végére egy nő is. Az utolsó férfi
hátrafordul:
- Maga ís íde vár?
- Ütrtim. - bológat a nő.

(M.M. )

AZ ELSŐ ÉlSZAKA

- Drcígcím, hogy most wír összehcizasodtunk, mrlnd
wír neg neken, hogy lni az a pénisz|

Az úJdonsűlt férJ letolia a nadrcígjcít és meg-
mutat Ja.
- Oh| Ezek szerint olyan" mint a fütyi, csak

kisebb. - csodcílkozott az asszony.
( ro-ka)

HOGYAN MONDJÁK UÁSKÉPPZ

Dohányügyi niniszter: Csikk Van Csak
Dohányügyi niniszter-helyettes: Csak Csíkk Van
Fényképész: Kukkancs A Lukamba
Japán lYC-s néni: Matata Kakiban
kínai leves: öncsükesakkí
Lengyel salakmotor versenyző: Mikor Sodróczki
Magyar kamionos lány: Hungaroringyó
Orosz énekesnő: Ina Nyikorogna
Sült nyúl: Tepsifüles

K. Sz. T.
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CSURKA ISTVÁN

Péter, Árpád fia dagadú Csurka István,
Békésnek pechére futottál a listán.
Kinek a malmára hajtod mosú a vizet?
Sok n;rugdíjasnak tán a pártod f Izet?

Jór futnak lovaid - Neked tán ez a fő,
Remélem, holtodban vátlal a "Magvető".
Arról leszel híres - paciid Jól fuúnak,
Neked forínúokat - nem citromoú hoznak!

A párúod plakátján híába volt |apát,
Mert a sok lószarnak mi esszük a javát!
Es ni sepregetünk, hogy Neked Jó legyen,
Mi a völgyben vagyunk, Te meg fenn a hegyen!

Nagyképűségnek nem lesz már határa...?
Tarsolyodban mi van? Miú tartogat sz mára?
A felszólalásod belevág a húsba,
Még csak azt megérjem, hogy elmész a búsba!

"Regős diák'
(A "Regős diák" a Szuper Pszt! pályázatára
írta verseit. )

BoRBÉ,LY

A faluban régóta kötőz egy autó. Egyszer csak
megá11 és kiszáll belőle egy férfi. KőzIi ve-
1ünk, hogy a Borbélyt keresi, a Jőzsefet. A
közelben álIó Jancsi ezt nem jól hallhatta,
mert odaugrott és megkétdezte, hogy a női yagy
a fétfi borbélyt keresi"

K-ó



Keresem azt,
1egítené.

16

H í RD e t É s E k

aki feleségen hűlt helyét felme-

"Segítség" jeligére

XÉUn egy rendes nő. Del fltszterikcík, na7yntcr-
mák, professziontstcík, festékespalet tcík, Jan-
pec-idecílok, futbal l raJodgók, bridge-őrül tek,
ft lnszínésztmíídók nem érdekeInek. Fel eségül
csak galdag lecínyt (S0.0OO) veszek. "Figyel-
nes" nen leszek. Tehcít legyen: cstnos, Jóala-
kú, fiatal ( 20-24), ELŐÍTÉLETMENTEÍ, abszolút
úrí nodorú negjelenésű (önkritika) és írjon
'SABLONMENTESEN' ftókkiadóba. JQ, hartnincas,
165 cn na7as, diplonrís" bQrna tfJú vagyok" Öt
plombcílt fogam és csónakom van" Nen szereten a
levelezést, a főtt tésztcít és a borotvcílko-
zcíst . Szereten aZ őszinteséget , Qz ementcíl i
saJtot és a természetet "

9527

)r{.*{.,r
Intenzív osztátyomra sürgősen
sek!

betegekeú kere-

Dr" Sarlatán
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