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Az a lÓnyeg gyerekek, hogy győztiink!
(Hedvegy üáté rajza)
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HELyszíNI TuDósírÁs n rocsMÁgór

Píezi Ferenc: Akkor itt az üveg söröd. De
figyelj oda, mert csöpög a gumicsizmádta!
Fenyő János: Feri bácsi., kössz hogy szóItáI,
de engem ez nem zsenitoz. Legalább a koszt
l,emossa róLa.
Biikk Ferenc: Jani, hívj már meg engemet is egy
sörre, tavalyelőtt én is neghívtalak.
Fenyő János: Haver, előbb tatán add meg a.

tartozásod!
Dombl Jőzsef: Feri bácsi, volt-e már itt
Csicso1 ina?
Piczi Ferenc: Úsy 10 pefce elment, de azt
mondta., hogy visszajön.
Dombj_ Jőzsef: Akkor kérek egy fél rumot, me8
két deci barackot elvitelre. <közben megérke-
zik Csicsol,ína> Erzsi, kérsz te is egy fél
barack<rt?
Csicsolína Erzsébet: Jóska, megmondtam már,
hogy nem foglalkozom veled! Az én szerelmem
Nyilas Misi. Ma is jön hozzám.
Donbi József: Feri bácsi, akkor nem kérem a
két deci barackot elvitelre! Gyere sógor, mit
fogyasztasz?
Akaszúóf a Jőzsef 3 Egy kisfröccsöt, sógor"
Bükk Ferenc: Cinó, engem nem hívsz neg?
Dombi JÓzsef: Ferikém, majd ha megadod a tar-
tozásod!
Pásztor István; Kérek e8y sört, il€8 adjorr
egyet Bükknek is. A pénz nem számít, kirabol-
tan egy bankot.
Tar Antal: Most jöttem Síófokról a fűrészgép-
pel. Amikor az egyik kanyarban bedölt a gép,
kiesett az egyik kerék. Csak itthon vettük
észte, hogy csak három van meg. Nem tud valakí
egy eladó kereket? Miska, te mít kétsz?
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Nyilas Mihály: Két decí bort. Minőségit!
Csicsolína Erzsébeí: Misi, gyefe máro beszélní
akarok veled!
Nyilas Mihály: Jövök drágám!
Kezes József: Mit bámulsz Pásztot? Különben
is, miért a bal kezedben fogod a pohatat?
Pászúor Isúvánz Hagyjál engem békén, foglal-
kozz saját magaddal! Ne szótakozz velem, van
neked anyukád ís!
Kezes Jőzsef: Mit mondtál?! Szidtad az anyám?!
Gyere kí a hóra!
Pásztor I stván: í|agy ját már a hütryeségeddel ,

níncs ís hó, nyát van.
Kezes József: Na jó, ezt még majd letátgyal-
juk!
Pincsi Sándor: Feri bácsi adja már ide a mal-
mot o játszok már egyet Tar Jóskával! Megmuta,-
tom már neki, hogy ke11 játszani"
Tar Jőzsef: Maradjál mát! Józsí bácsitól csak
tanul,hatsz!
Akaszúófa József: Józsikám, há már meghívtál
egy kísf,röccsre, én is visszahívlak. Mit fo-
gyasztasz sógor?
Dombi Jőzsef: Deci unikumot, sógor.
Piczi Ferenc; Akkor fogyasszátok az ítalokat,
mert zátóta van! Nyugodalmas jó éjszakát min-
denkinek!
Erre a felszól í tcísra mindenki a pul thoz ro-
hant, na jd félóra múlva a kocsma kiürül t "

(-r *ly 
)
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É,nrs ANvANEvLvüax

Szenelvények Andrcís T" Lcíszló * Kővecses Zol,
tcín Magyar angol szlengsZótcírcínak na.gyar

cínszavatból .

Alacsony (ktcsi ember) z akkora, mint egy kutya
ülve; babszemi bütyök; f . . .pörgettyű; hanyat-
lököt t krumpl iszsciki harnatverő; kert t tőrpe;
kettéfűrészelt óricís; masszívi mellszobor;
né t ynövésű; mi t ugrcís 7 ; pi gmeus ; pi ndur ; por-
bafingó; p.. "csücskei rövidkaraJ; seggdugó;
sótartói steps7I l; tökalsó; töknag; töl töt t

zokni; töpőrtyü; tönpe szuper; vakarcsi Zseb-
ptszok.
Alszik; bőrön dt néZ; csicsikcíl; durmol;
hajcstzik; heges7t; huny; húzza a lóbőrt;
kumnant; szinyríl ; szovel; szpcítyol; szundi zik;
szunycít; szunnyant i szusztkcíl; tentél .
Csúnya: ne lcísdi nem a Tüdős Klcíra terveztei
nem az a natyó hímzés; olyan, ha lemegy a bd-
nyciba, fel jön a bcínyalég; olyan" ha lemegy a
bcínycíba, fel jön a szén; olyan ronda, hogy az
oroszlcín sírva zabcíIncí meg; olyan rondo, hogy
val latnt t,ehet vele; ol yan ronda, nint a vi-
lcíghcíború; ol yan ronda., nint a bűn; ol yan
ronda, mint a tehervonat ; túl exponcíl tcík; ron-
dQ, ntnt a seggen szüretkor.
Férf iz buksó" cscívó, elen, faszi, fa7on, fei,
ficere, f ickó, ficok" fif i, fós7er, gcíd7só,
hapek, hapi, hapsi , ipse, janí, józsi , kan,
kóró" krapek, ma jom" mandró, manus, ma.nusz 

"

mócsing, mókus, muki, tnuksi, lnuksó, odcík, pa.-
ccík, paci, pacurcík, pali " pasa.s, past, pasin-
ger , pas l ag, pók, Ska.C , smokk " SrcíC , srchn 

"

surmó , szivl.r , tag " to Jcís " tőkös " ürge " ürgüc "
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Nő lány: anyóka, anyu, baba, bébi, béka,
bige" bögre" bőr, buksza, bula" cica., ciCLJs,
csacsa, csaj, cslrke, dö8, gcídzsi " gcíd7só"
hús, jérce, liba" luca, naca" ma.cska" nadcírka,
mirza, tnoha, lnuf f " númta, nőci, nyanyus, nyúl ,
nyus7i, picsa, p..., ptpi, pulyka, p..., rcí-
nyi, siksze, spiné, spinkó" tyúk.
Öreg férfi l krt ptaszökevény, núzeumi példcíny 

"
öreg harcos, öreg szivar, vén csataló" vén
csont, vén f..., vén kecske" vén krapek" vén
sza.ros" vén taknyos, vén troíIí, vén trotyli"
vén trot ty "

Öreg nő: vén banya, vén crípa, vén csataló, vén
csot rogcíny , nem nai csl rke , nyanya " nyűt t
bugyeI lcíris, öreganyó, öreglcíny, vén cekker 

"vén csaJ, vén csorosznya, vén spiné, vén
sptnkó, vén szat yor , vén szúet t e " vet ercínbaba,
vetercínbébi "
Prostituált: cígybetét, a lcínyclk, bcírccís, ca,
fat, cafka, candra, ccípa, cefet " franka, für-
dős, gcídzsi , heverő, kuruc " kurva, l énicís,
lugnya" luvnya, press7ótündér, prosti, ribi,
rossz ldny" sarkangyal " sarkcsi l lag, strihhes,
szcíl lodat a.nyu, vadcíszbombcízó, valutapi l langó,
versenyző.
Rendőr: jand, andris, Szen, szerv, yard" bo-
tos, botoslujza (női rendőr), bunkó, fakabcít "
feJvadcís7" hé" hekus" jagel ló, kopó, köleg,
hekus l oncl , zsandcír , zsarú, zsé , 2sernycík .
Szellentz durrant, durrog, elereszt egy ping-
vint , elszóI ja nagcit " ereget , ereszt egyet ,

fingik, finog, elgondolkozik, ha7agondol,
kanyarít, kekszel " köílög" maga alcí morfondi-
rozik, puki zik, purcant " púzik, rríköp a kar-
bidra, rotyogtaí, szól, sztrohel, van egy hu-
SZa.

(M. M. )



6-

rórtt ÁnpÁo, lt7utus zt. (részlet )

Csengő-bongó verst kéve l
fldt köszöntsük a nyarat,

Anely ellött" amely ttt van,
U t ccít nkban " hcízal nkban,

S most mrír végre i t t marad.

Nem a mrírctus van mostan,
Nem van tnost cíprilis,

Ant t hőben most mt élünk,
Megirigyelhett tőlünk
Szict l la, Kcípri ls.

Mostan értk a cseresznye,
Mostan érik lneg a me88y,

Most szakítunk a klubbal, körrel,
És az enber most gyönyörrel

Főszezonra Tőnkre lnegy.

Denokratcín izzaszt a nap,
úrt " nemest és nen netnest,
És szeretmi tcízba kapva

Szül i nékünk napról napra.
A fagylal tost és jegest .

Mire najd a szüret el jön,
|ltií vcírunk nem kevesen,
Vaskartka lesz a fcíból ,
Kenyér addtg a búzcíból ,
És belőlünk szerecsen.

sínpBr, IRer
Itt nyugszik a feleségem -

Én meg oúthon"
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Vigycízz Vörős, aZ a mi kapunk|
(Medvegy l{áté rajza)

I{oGYAN MoNDJÁrr
Hogyan mondják másképp a birkabőrt?
Juhéjj! (Z" Braun)

LEGSZBBB SAJTÓHIBÁNK

Áz áprilísi számunkban az önkormányzati ülés-
ről szóló cikkben azt akartuk írni, hogy a
német vendégek e|szállásolása önként jelent-
kező helyi családoknál lesz" Ehelyet t ez Je-
lent meg3 "Elszállásuk önként jelentkező helyí
családoknál lesz. " szerencsére senki §em re-
pürt.

A szerkesziő
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képviselő

Törköly Péter
képviseIő

Tóth Tibor
képviseló
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Dr. Varga Ferenc
képviselő
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S Z E R S z Á M

A fináncok etlenőtzést végeznek egy tanyán. A
páIitlkát nem, de a pálinkafőző szetszámot meg-
találják. A szetszeímmal együtt beviszik a tu-
Iajt is a községházára, ahol a bító 100 pen-
gőte bírságolja. Erre megszólal a megbüntetett
személy:

Büntessenek meg másik 100 pengőre ís
erőszakos közösülésért is!
- ltiétt? Azt még nem követte el! kérdi a
bíró.
- Nem baj, de a szerszám megvan!

(Nyilas Misi )

A MBNYoRszÁc xepurÁnnlt I I I.

A pap és az autóbusz sofőr bebocsátásra vár a
Menyországba. Szent Péter először a buszso-
főrt engedi be, mire a pap kifakad:
- Egész életemben Istent szolgáltam, mégsem én
mehetek be először!
szent péúer bölcsen válaszol:
- Az igaz fiam, hogy Istent szolgálúad, de
amikor prédikáltál, a híveid aludtak. Vlszont
a buszsöfőr vezetésekor mlnden utas inádko-
zott.

(S. L. nyomán)

CIGÁNY ÜWVÉn

- flogy hívJcík a cigcíny ügyvédet?
Putricellt " (cake)
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EGYKOR ÉS UOSI

Egykor, mikor ifjak valánk még,
- Szívünk szerel,emben égett,
Tűzön-vizen tohantunk áItaI
Egy kis fitos fruska végett.

S mikor ott voltunk, ho1 bennünket
senki és semmi nem zavatt,
Amíg tűzőjét bontogattuk,
Azt rebegtük: hamar, hamaf ... !

Most, hogyha hasonló esetben
Éden kapujához érünk,
S a csókok édes melegséggel
Izgatják kéjsóvár vérünk,

Kizökken a jó hangulatból
- És vátatlanul megza:vaí,
Ha
De

a hölgy türelmetlenü1 szó1:
uram, hát hamar hamar .. " !

Lőwy Árpád

CSBNGBLEI REKORDOK

Alkohol: A statisztikák szeri.nt Butykos Józsi
vezet az alkoho1 fogyasztási versenyben. A
kinutatás szerint jövedelmének l1,2 %*át költi
szeSzre.
Lábméret: Ismereteínk szerint Csengelén 1eg-
nagyobb lábon Krőzus Pál éI" Jövedelmének
dupláját költi e1 havonta"
Nevetés: Tapasztalataink szerint a legharsá-
nyabban és a legjobbat Tar József tud nevetni.

(M. M. )
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A FALu "W rűnÉszBsB

InterJú Tar Antal fűrészelő nesterrel

Tar IJr! A gyerekek tűzoltók, katonákn vadakat
terelő Juhászok akarnak lenni" Ön már kísko-
rában ls fűrészes akart lenni?

Igen. A gép, a gép volt a mindenem.
A fürészesek érdekes életet élnek?
- ÁItatátan olyan helyre megyünk dol"gozní,
aho1 özvegyasszony, vagy fiatalasszony a" tu-
lajdonos" Ilyenkof a kollega ki_nt f,ürészel, én
pedig bent reszelek. Reszelem a f,űtészlapo-
kat" Vagy köszörülök, attóL függően, hogy hány
éves a háziasszony"
|gaz az, hogy ejtőernyős határőr kollegája is
volt?

Igen. tlgy mondták régen, hogy határvadászo
majd határőröknek nevezték őket. Egy ílyen
hatátvadásszal mentünk kí a Templomhalom mellé
egy fát legal lyazni. A tulaj jobban f éltet,te a
barackfáját, mint aházát. Azt mondta ínkább
atta. dőljön az ág, mínt a batackfájáta. Nyilas
kollega, a határőr, eLváll,atta a favágást.
Felment a fára, mint a vaddisznó, mint ahogy
régen mond{ák. Egyszer csak 1átom, hogy repü1
lefelé a fűrészgép, de utána nemsokára a kol-
lega ís. Szarraszét szakadozva a kabát ja, nad-
tágja, &z uj ja összedarabolva. Utána egy jó
darabíg nem jött fűrészelni, szégyellte a fű-
tészelést.
A fűrészelés közben lehet íta|ozní-?
- Na most az az egy szetencsém, hogy a kollega
már nem íszik. Így matad egy kis pénzecském.
Mert amikor ivott, addig nem nagyon volt nekern
sem pénzem. Amit az előző nap megkerestünk, &z
másnap reggelre el is ment. Amikor fűrésze-



(l{edvegy l{áté raJza)

lünk, akkor nem iszunk. Csak előtte, meg utá-
na. Nyilas úr is, míg haladtunk ki az ejtő-
ernyős ugfáshoz, bevéte'l,ezett két üveg sört.
Csak későn vettem észte tajta, ezétt ugrott le
eJtőernyő riélkül.
vidékre is el szokúak menni a berendezéssel?
- Múltkor. is elmentünk vele Pálmonostotáta
Ficzkó Ferenc testvéréhez. Kőzben negálltunk
az áLlomási kocsmánál, ahol Ficzkő vett három
üveg piros bort . Úttazaen megittunk kettővel,
egyet meg az öccsénél. Hazafelé jövet Ficzkó
Feri mondja nekem, hogy van nég 2OO Ft-ja,
menjünk be a Pekó kocsmába. Megittuk már a 2OO
Ft-ot, amikor németek állítottak oda a ven-
déglőlnöz. Hoztak nekünk egy-egy üveg sört és
leültettek bennünket a fűtészgépte. Nem is
nagyon kellett bennünket ültetní o meft nem
bírtunk már leszálni róla. A németek lefény-
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képeztek bennünket, a két szegény magyaf mun-
kást. Németországban jól fogunk mutatni. Ha-
zafelé jövet megállított bennünket egy rendőr-
autó. Az egyík rendőr mondja nekem, hogy nem
ég a hátsó lámpám" Hár meggyújtottam. Már le
volt égve az egész búra, amikor a másík rendőr
el kezdi lökdösni a kollegáját, hogy nem azt
kellett volna mondaní, hogy nem ég, hanem azt
hogy nem világit. A végén megbüntettek 5
Ft-ra.
Tanyán lakik. Földműveléssel is foglalkozIk?
- Természetesen. Lát ja, a kezeim most is le
vannak taposva. Talajmarózni akartam a kert-
ben, de nem volt jő a talajmaró. Megpróbáltam
kézzet, könyékkel kaparni a földet, do nem
volt 3ó, mert nagyon tarackos. Egyébként van
egy felfedezésem. Taval,yelőtt kítenyésztettem
a magtalan dinnyét. Vagy.ís a magos dinnyét , de
nem ke11 köpködni a magot, mert az bolhával
van keresztezve. Ahogy eszí a dinnyét, a mag
ugrá1 kifelé a szájábóI, nem kell köpködni.
Van máslk ilyen korszakalkotó találnánya is?
- Csináltam egy vályogvetót. Belegyömöszöltem
a sarat. Másnap reggel, meg nézem, atyaúristen,
nincs a váIyog. Hát látom, hogy a vályog fel-
ugtáLt a fatta. Ugyanís egy ó1 mellett vertem
a válykot , aho1 sok bo].ha volt. Mive1 a
váIyogban benne volt a bolha, igy az felugrált
a falta. Most azt tervezgm, hogy botrhákat vá-
sárolok a vályogvetéshez. A vályog négy saf-
kába ke1l beletenní a bolhát. Ha a vályog
megszátad, akkor egyenest ugrik fel a kocsira.
Ha nyolcat teszek bele,akkor felugrik a falra.
i{it szeretne még elérni az életben?
- Yolna még sok minden, de a legnagyobb álmom,
hogy egyszer szerepelhessek a Friderikusz*
sóban. yláhim Ránlom
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Jöjjön e1 az Elta fagylaltozóba! Felejthetet-
1en élményben lesz része.

Szalmon El la
fagya1tkészitő mester

*r(i(

Sándor, Jőzsef és Benedek zsákban hozzák a
meleget - ha kifizet í az elmaradt szánláit !

DEGAZ

***(**

Ter jes7tőket na.gas jutalékért felveslünkl

Rémhí r t er j es7 t ők S zöve t sége

:r i. 1(

Eladon 20 éves Trabantomat, sok extrával.

Bárni Áron
Telefona 24 682
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