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HELysZíNI TuDósírÁs e porcÁnunsTERl HIvlretgóL

Ügyfér Tibor: Pista bácsi! Ha1lottam arról,
hogy bevezették a marha levelet. Anyán macs-
káját át akarom Íl'ozrri az új helyre, a szállí-
táshoz kell-e passzus?
K.Ordas István: Erre én nem tudok válaszolni,
Szlovákné foglalkozik vele, hozzá nenjé1.
Szlovák Istvánné: Ez í:em az én asztalom, men-
jen a Szlovákné Marikához|
Szlovák Józsefné: Nem én vagyok a Marika, ha-
nem a Szlovák Györgyné. Ót a jegyző irodájában
taIáI ja.
Ügyfér Tiborz Jegyző úf, Szlovák Györgynét
keresem!
Figaró József: Pillanatnyilag nincs itt. Miben
segíthetek?
Ügyf él Tibor: lvlagával én nem foglalkozom!
Nincs meg a 8 osztáIya, nem is lehetne jegyző.
Fígaró Jőzsef: Higgye e1, meg van az iskolai
végzettségem! Egyébként pedig jó lenne, ha nem
maxosan jönne be a hivatalba!
Ügyfér Tibor: Etrtrez magának semmi köze! Annyit
íszom, amennyit akarok. Nem vagyok már kisko-
rú. Inkább aíía figyelne, hogy a beosztottjai
bent legyenek, amikor keresem őketI Ezétt
kapják a fizetésüket.
Fígaró Jőzsef : Szlovákné csak az udvari \YC-re
ment ki, nindjárt jön. Egyébként ha gondolja,
hozzon éjjeli edényeket és akkor nem ke1l ki-
menni az irodából. De maga máris kimehet!
Ügyfél Tibor: Már Salamon király is megmondta:
"Ne mond a te felebatátodnak: menj el, azután
tétj meg, és holnap adok, holott ná1^ad van,
amit kéí." Példabeszédek 3,Z8.
Szlovák Györgyné: Mit csinálsz itt Tibor,
biblia órát tartasz?
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Ügyfér Tibor: Semmi, semmi. Csak beszélgettem
a jegyző úrral.
Szlovák Györg;rné: Engem váttá"],? lú,it óhajtasz?
Ügyfér Tibor: Izé Ne haragudjon, najd
holnap bejövök. Elfelejtettem, hogy niért
jöttem

(-r -1y)

A MENYORSZÁG KAPUJÁBAN IV.

Három nő vár bebocsátást Szenú Péter kapuján.
Lz el-ső elmondJa, hogy a földi életében yar-
rónő volt. Erre Szent Péter elküldi a pokolba,
mivel több anyagot számolt fel a ruhakészí-
tésnél. A második hörgy eladó volt, őt is a
pokolba küldte, mert sok mindenkit becsapott.
A harmadik as§zony ízgatottan várja, hogy
sorra kerülJön. Őszintén elmondja Szent Pé-
ternek, hogy egész életében kurválkodott.
Szent Péter felvillanyozódva közli vele: "Me[j
be, mindjárt megyek én is. "

cz

vÁapíRoK
Két vcímpír megy a. sivatagban. Talcílnak egy
csontvcízat - Mire aZ egyik: - Nézd, ropiI

"Csendes őrűl t"

DícsÉnnr
Két cigány beszélget: - Te, milyen a feleséged
az ágyban2
- Van aki dícséri ...

"Csendes őtűlt"
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rizpvBs rvronnuróna

Leírok egy történetet,
Csengelén történt meg az eset.
Akkor még fiatal koromban
Rendbiztos voltarrr e falubarr.

A fiatalok a Clubba jártak,
S engem is szívesen láttak.
Budai volt aY ez.ét a farkasok között,
Jókedvével mindenkit lefiilözött,

vetélkedőt tartottunk a clubbar,
Fiúk és laryok egy csoportbm.
Három lary fektidt hanyatt a padlón,
Elótto bekötött szemmel a fiúk vágyón.

Kockacukrot raktak a lanyok intimrészére,
A fiúknak kellett a szájukkal levennie.
Mielőtt a rajt me8indult volna,
A láryok helyett fiúk fekiidtek a sorba.

Az énbarátom is fente afogát,
Hogy szájon csókolja a fiildön fekvő arcátt.

De nem tudta a szrrerrcsétlen pár4
Hogy mrár abuátjafekszik alája-

Nyújtja nyelvét, keresi a cukrot,
Csókolja abránjáú" csak úgy cuppog.
Mire végre a cukrot meglalálja
Addig a barátot jól összerryálrzzu
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Levették a kenddt a szeméről,
Izgalmában semmit sem tudott az egészről.
Mint felajzott bika" ugy állt ott mélan,
S nézte, hogy sok nyál folyik le a Bélarr.

Hárigy töltöttiik el a téli estéket,
Testvérként, s szerettiik a békessóget.
Talán soha nem lesz olyan csapat,
Mint akkor a kis Hunyadilrányttása alatt.

Zajlott a sportélet minden területen,
Ruzsán elsők lettiink a lövészeten.
Nem sorolom fel itt a dicső neveket,
Rég volt már, s ti em7ékezzetek.

Kun-Szabó már akkor is vasgolyót dobott,
S ezer ember közül ararryérmet hozott.
A tekepályarr Budai bemutatót tartott,
A dicsekvő ruzsai nép pedig nagyokat hallgatott.

Hát szeretrrém, ha végre,
Csengele kerülne az élre,
S olyarr fiatalság legyen,
Mint egykoroníz éve velem.

Gyekiczki András
(Baks)

AZ ORVOS VALASZOL
Nagy nehezen megtarrultam relaxálrri a nyelvtarruláshoz. Ujabbarr haszná-

lom más tarrtárgyakhoz is, de a matematika tarrárom szerint nem ér semmit
és egyébként is zavarom az őráí a horkolásommal.

Mit tegyek, hogy elismerjék ezt a módszert? ,}.Iebuló" jeligére.

- Kedves Nebuló! javaslom, hogy ne a matematik4 harrem a testnevelési
órár kanratoztassa ellazulási tudomanyát.
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Doktor úr! Nagyon nagy problémám varr, mfu az öngyilkosságra gondo-
lok. Az egyik mellem ugyanis kisebb, mint a másik és ezt én nagyon szé-
gyellem. Hogyan lehetrre megrröveszteni?,,Segítség" jeligére

* Semmi ok az aggodalomr4 csak viszonyítás kérdése az egész|. Amil Ön
kisebbiknek tarí, azt tekintse norrrrálisnak és a másik mindjart nagyobb lesz.
Így a kisebbségi komplexusa azonnal megszűnik.

Ön szerint melyik a legjobb védekezési mőd? ,,Kezdő" jeligére

-Tapasztalatom szerint a legiobb védekezés a támadás.

Cr, Z"

S7,,Ei§7,,^CIO3...
... MEGVAN A FÖLDÖNrÍvÜlr KAPCSOLAT!

Interjú Juvijá Hánderrel, egy földönkívüIivel.

Honnan származik Ön, hogy került a Földre?
fényévre

van CsengelétőI, aDekronáció csillag mellett. Ott csak hölgyek
élnek, ezért küldtek ide. Így születtem 1980-ban Szentesen.

Micsoda, ezek szerint csak 13 éves?
- Ezt maga nem értheti, mert maguk megakadtak a fejlődés-

ben! Mi más időszámítás szerint élünk. Az 1980-as év a Földön
1968-nak felel meg, Nehéz eztmegérteni, ugye?
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Dehog}.. értem én!
- A G"fteJ b.lygóról Úrdoxal hoztak e1, amit robotok kísér-

tek. Azok rnindent elintéztek, hogy ne vegyék észre űrbébi
mivoltomat. Megfeleiő papírokat csináltak, így csak Ön tudja
meg először hovatartozásomat.

Mi csak Fűvágó Gyurikéntcsak Fűvágó Gyuriként 1gmerji,ik. Mit jelent a Juvijá
Hiánder név?

- A Juvijá Györgyöt, a Hánder Félixet jelent.
Hogy vannak a rokonok?
- Köszönöm, jól. Néha meg szoktak látogatrri, hogy tudjam,

mi történik otthon. Kömpöcön van egy támaszpontjuk is. Idó-
vel majd én is haza akarok települni.

fu

.-\

t
4

*
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Ön ismert arról, hogy igen szereti a szeszt. A Guttej bolygón
lehet piálni?

- Nem, mert ott nem terem szőIő. A föld alatt élnek, de nem
azért, mert oda itták le magukat, hanem, hogy védjék a termé-
szetet. En valóban szoktam szeszelni, de holnap reggeltől nem
fogok, újra szedni fogom az alkoholelvonó gyógyszereket.

Volt iskolatársai szerint másfajta tintát is szetet, azt, amit a
to

- A szervezetemnek sziiksége van elTe az anyagía így időn-
ként fogyasztanom kell be16le. Az iskolában ezzel nem volt
probléma, mert ott kéznéI voltak a tollak. Ők flúgo.nak tartot-
tak engem, pedig ha tudnák. milyen finom.

Úgy tudom, hogy Önnek költói hajlamai is vannak?
rás is. Ha

megengedi, elszavalok egy gyöngyszemet:

Itt a Gyurka, nincs berugva.
Majd be lesz egy óra múlva,
Kőbányai világos, A Gyurka meg iszákos.

Láttam az ujságukban már verseket, ezt is lehozhatja, nem
kérek érte szerzői honoráriumot.

Nem járt még a Guttej bolygón?
- Sajnos még nem, de bárrnikor várom, hogy jönnek értem.

Aztuhajíknevét is tudom, Exon-1 és Exon-2.
Sajnálnám, ha itthag}na benniinketl Végezettil mé8 egy lé-

nyeges kérdésem van. Hog},an szaporodnak a bolygóján, ha
nincs ott egy férfi sem?_ - Egyenlőre még 1ombikban. Azonban fel akarják javíttatrri
az áIlományt, ezért várom bármelyik pillanatban óket. Akkor
majd én is beszállok a ringbe és nem lesz szíikség mestelséges
megtermékenyítésre.

Köszönöm az interjút!

YM}im Ránlom
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- Miért vagy ideges?
- Mert horgászom,
- Azthittem eznyvgtat.
- Igen, de nem horgászengedély nélkiil.
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A BOR LEGENDÁJA

Szólt az Isten: ,,Kedyes fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kostold meg, hogy jó-é?"

Felelt Noé: ,,No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem-"

Szólt az Isten: ,,Kedles fiam, Nóé:
A csípős mtnt, hadd lássuk, hogy jó-é?"

Felelt Noé: ,,Ihaj, csuhaj! Sári!
Három istent kezdek immár látni."

Szólt rlz Isten: ,,Kedves f,am, Nóé:
Hát az ó-bor, lndd lássuk, hogy jó-é?"

Felelt Noé: ,,Iszom reggel óta.:

Gyere pajtás,lan még a hordóba!"

FIZIKÁLIS SZERELEM

Mkroyolt - piko len.
S:et,etlek Nikolen.

Gárdonyi Géza

(ts=.)
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REJTvENY

Mi látható a képen?
1./ Polgárőrök sorfala szab adrúgáshoz készül.
2.1 P olgfuőrök napoznak.
3. l P olgfu őrők díjátadás utarr.

BUGYl

Két b at át b eszélgeí a szexről :

- Te, én hazarrregyek, letépem az asszony bugyiját, le én!
- Miért, olyan kanos vagy?
-Egy fraszt ... Űgy szoÁt.

,, Csendes őrti]l'

SECURITATE

A romárr titkosrendórség főnöke bemegy a város legtávolabbi sarkarr lévő
borbélyhoz. Tudja ki

vagyok én? - Nem. - feleli a borbély. - Jó, akkor borotváljon meg!

,,Csendes őriill'



HALBIoLó§lA

lfutoros halfajta - K{l}lÁRlIÁ
A matekot kedvelő halfajta - LOCARI}A

Ábszolút néma hal PI§P-T( !}R.Át{G

Házascdni kívánó rablóhal I{őSüLLő
Táncog kedvfr ragadrrzó hal HÁ,RCSÁ-CSA-CSA
Bábjátékos halacska - BÁBUSÁ
Túrakedvelő hal BARAN§OLNA
§zerelmes francia halacska - LÁ}IUR

Yigzketeg kardhal YAKÁRDHAL
Yízi kigyó - TAVIPERA
Piruló angolna - LÁ}|§§LI,iA
Koldus keszeg - KE§ZECÉI{Y

{Kukac}
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}|i lesz bel-őle?
- ItIi lesz a2 állatkertből, ha átmegy rajüa az
úühenger?
- LuLraalbum.

Baglyok
Két bagoly ü1 a fán:
Az egyik: Huuuu"..
Á másikl ha anyádat ijesztgesd!

Dl{§
Székely górék beszélgetnek:
- Hosszintos?

Igen.
- Csavarinüos?

Igen.
- Akkor ez a dezoxxiribonukleinsav.

úszásoküaüárr
Szása úszni tanít,ja }tását. l{ása egy idő ut án
megkérdezi: - Te Szása! Ha kihúzod, tényleg
elsüllyedek?

párbeszéd
Két, spermium beszálgeü:
- tlol van a pe,te,sejt ?
- Nem tudom. És te?
- Én sem.
- Ez akkor szopás!
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EZEKEr ilEYETTEK Bo ÉYE

Yigaszüalás
- Szent Isten! Ez a váza, ami eltörl, több
mint, száz esztendős.
- HáIa Istennek J aaL hiLtem új.

Yáltozás
- l{a üalálkozt am Kálmánnal , Ez az ember hihe-
íetlenü1 megvált,ozott.
- Hogy, hogy?
- Egy órahosszat voltunk együtü és nem kérü
kölcsön egy vasaL sem!

Ez is meglepetés
- Holnap van a feleségem nevenapja - szeretném
valamive1 meglepni.
- Azü ma is meg:üeheted. Eredj csak gyor§an
haza, meglepheted az udvarlójával.

Súlyos csapás
- És mondja kérem, amikor a hár.mas ikrei szü-
lei,üek, nem ájult el?
- Én nem, de a - férjem igen!

Szakért,ő
- EzL a bort tessék megkóstolni. Negyven éve
van már a pincémben.
- Ejha. egészen jó még... Háü milyen lehetetL
újkarában?
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Á kis kíváncsi
- És most édes kis feleségem, ho§y az enyém
vasy, nem 1esz t,öbb tiLkunk e5ymás előlt.
- Akkor hát mondd Artur igazán mennyiben
kerülí ez a gyémánt jeggyűrű amit t,ő}ed
kapt,am?

Bizonyíték
Nagyság;a: Csak nem veszteüte el azL a leve-
lel, amií t,egnapelőLL bízLam magára, hogy adja
fe1?
Inas: Dehogyís kérem, hisz még most" is ití van
a zsebemben.

Kapcsolaü
- Jaj, ffilyen csúnyán kötrög ez a szamár.
* Csakugyan... Erről juü eszembe... Hát nagy-
sád kigyógyulü már a náthájából?

Kérdés
- Tudod-e édesem, hogy már huszonhat éves va-
gyok?
- }íés mindig?

yatószíníí
Vendég: HoI van a üanárúr, kisérletezik a la-
boraLóriumban?
Inas (óriási robbanás hallatszik}: Ázl hiszem,
most repüI a leve,gőbe!

(Szemelvények a Hagyar alföldi J.egijabb Ka-
landáriom 1-913-as évfolyamából}



A SLICC GOMBOLAS
Odön, mint rendszelnt, akkor is szépen beakasztott. A kocs-

mából még nagynehezen hazadüllöngélt, de otthon már annyi
ereje sem volt, hogy levetkőzzék Ahogy voit, piszkos ruhában
ledőlt az ágyra és már horkolt is. Meglátta ezt nővére és rá-
szólt: ,,Ödön, vetkőzz le, ne a munkásruhádban feküdj 1e!" A
váIasz csak ennyi volt: ,,Aaaah". A nővér és barátnője, Diana
hiába szólongatták, csak nyöszörgés volt a válasz. A cipőt még
csak körrnyen levetették róla, de a nadrág levetéséhez ki kellett
volna gombolni a sliccet. A nővér és Dina között ekkor vita
alakult ki, mert egyiktik sem akart sliccet gombolni. A vita hal-
Iatára azonban Ödon hirtelen magához tért és eldöntötte a vitát:

,,A Dina gombolja ki!".

-B-B-

??0 VoI,r
I1i és haverja egy kávé mellett viccelődnek egvmással, rnikor

Ilinek eszébe jut egy jó poén és megkérdi barátját:
- Mond , Peti, mikor volt utoljára kettőhúsz a lábad között?
A srác meglepődve válaszol:
- Még nem volt ...

Mire I1i bevág'a:
- Dehogynem, amikor 1,10 volt a tojás ára|
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H í n D E T É s
Jöjjön el a palackozott italok boltjába. Nagy választékbarr vásárolhat üdí-

tóitalokat, söröket, borokat és más szeszesitalokat. Márkrás italok is kapha-
tók. Nyitva reggel7-tőI este 7-ig.

Csak egy 1 kérésiinkvarr: zárőra után ne jójjönl
Vígh Anila és munkatlársai

Csengele, Május 1. u. 52. szám
Telefon: 386-063
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