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HELY§ZÍNI TUDÓSÍTÁS A Pé.LACKÜZOTT ITALOK
BCILTJÁBÓL

Kutas §ándor: Jó reggelL! Kárek egy-kész-három
doboz cigaretüát, űsucsu. Heg egy csipetnyit a
szoktrt tból.
Dobbantós Tamág: Csókolom! Adjon mán egy üveg
sört,. . .

Kuüas Erzébet,; Csak elvitelre adhatok, itL nem
Iehet meginnit
Dobbanüós Tamás: Jól van már, csak adja már!
Hajd megiszom az ulcán.
Buüyi Rudolfl Szervusz Erzsike! OLeIló hol
van?
Kuüas Erzgébel,: Felment lefeküdni. }íár kéí
egész óráig fenn volt, nem bírta már t,ovább"
Kérsz valamit,?
§utyi Rudolf: Adjár néhány üveg üdídőt,. Ne
ludd fi€s, mennyit dolgozt,am már máma.
Pásztor Anetl": Szervuszlok. JötLem kajálni,
majd éhen halok. }íiü főzt.él"
Hui,ag Erzgébet: Semmit, merL Otelló lefeküdt,
aludni. Szólj már neki, hogy jöjjön le és
összeüüök valamit,.
llurka Otelló: Jól van arryu, akkor menj és főzz
valamiü. Feri., minek nálad az a bőrönd, íalán
mész kirándulni?
§zlovák Ferenc: Á" dehcrgy, csak hozt,am néhány
kazettát másolni.
Hurka 0telló: Sanyi t,e mit kársz?
§zlovák §ándor: Na miü kérjek?
Hurka Oüelló: Ha te sem ludod, akkor én honnan
t-udjam. . .
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Szlovák Sándorl Adjál egy üveg Finót,!
Főli Lajosné: Van-e dotlozos narancs nektár'7
llurka Otelló: Igen, most vélet.lenül van, most
hozták.
Főli Lajosnó: Jó, akkor kérek négy üveg Szalon
sört megy egy üveg colát.
Síró János: Kérek egy erős Szofit met e§y
hozzávalót, !

Hurka Oüelló: Kőbányaiü?
Síró János: Nem.. nem. Hászokot. hz üveget majd
visszahoz,úm, jövök még rna néhánysztlr.
Tar Anial: Jó napoü kír,ánok I hz ÁPEH-tő1 jöt.-
tem.
Kutas Erzsébeü: Jaj de jó! Éppen tarLoznak
nekem 30üüü Ft-al; fi€pt Lúlf izet,ésem van.
Legyen szíves kifizetni.
Tar Antal: Sajnos nincs már nálam annyi pénz,-
mert az elébb vett"em egy repülőgÉpet, hétmirlió
forinLéri. Csak annyi pénzem maradt, ho§y
vegyek ké+_ üveg sört. Kérek két üveg Szalon
sört.
Hyúlgerinc Béla: Én meg kérek egy liter bort
meg esy doboz cigit. }ía jd azt mondom az
asszonynak, hosy kettő cigit, vet,tem, a bart
meg megiszom hazáig. Tóni el ne áruld nekí...

{-r -}y}

C§EII|GELEI R.EKoRDoK

öngólkiráI.y: §z
a címen. vörös
niczki Tibor a
goLLZ góJ_t -a

1993-as évben kett,en oszüoznak
Tst ván a Szank elleni, Pig-

Tömörkény elleni mérkőzésen rú-
saját kapujába" }t. H"
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T§vEDÉs á DJ§CoaáN

Jöss;r t dncol ni , bébi?
írrrarltlaav i,jlál á ra,i za1

T§TENI ÍTÉLET

&z Ist-en m€g:rója az alktlholist,át , a bagóst
és a buzil, de kegyelemből éleiben hagyja ő-
keü., míg bűnös szenvedólyükel nem folytat,ják.

Áz iszákos rr€m bírja t ovább, bemegy a
kccsmába. Hegiszik esy fglest, mire h<rlt'an
esik össze.

Á dohányos a homokossal sét,ál az utcán,
amikor a bagós hírt,elen megáll e§y csikk
előt,t. .4 buzi rémülten kiállt, rá: - Le ne ha-
jorj ért,e, mert rögt,ön meghalunk! L.}t.

.
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DoBoZo§ söR
Belegy a bácsika a pres§zóba és kér e§y üveg
sört. l,fire a pincér közli véle, hogy cgak do-
bozossal szolgálhat. I{em baj, dz is jó lesz
feleli a bácsika. Kiviszi a pincér. A bácsika
előveszi a bicskájáü és kezdi a dobozt bonüa-
ni. Odannegy a pincér, § ísy szóI: - Uram, a
doboz üetején yan e§y karika, azü nreghúzza és
fel yan nyit,va! I'firg a bácsika: Tudom fi-
acskárn. De az annak yan2 akinek nincs bicská-
Ja. "Timati"

llÁRSLÁKóK

A marslakók éjszaka egy benzinkút, rnellet ü ér-
nek földet,. Kiszá}lnak az firhajóbót" alaposan
me5nézik a kut,akat, majd izgaLoLtan visszasi-
etnek a járművükbe és leadják jelent ésüket a
}íarsra: "LátLuk a földlakókat. Némák és olyan
hosszú farkuk van, hogy kéíszer a testük köré
iudják tekerni. " "üsendes őrült"

GóLYA

lnyuF-c me5kérdeei az ötéues McneiF,át: líondd
kzsl ónyom, mit szőtnál ahhoz, ha e5y .kis*est-
uért hozno a góLya? á }ci.sldny ué6,t5née aa im*
már féLrema1yardahat attan formájú mcmdjdn,
aztán í6y szól; - }íondhai.om, te r.s jókor leér-
d.ezel ! "'íerminát<;.r."
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FŰRÉSZELÉS

Varjút - Houá me5:y mester?
Tar Ántal: f{e5:yeí+, a ldnyr:khoz fűrésaelni.

(He,gedűs Imre r.lrj z<l)

FÉLTÉKEl{YSÉc

Á feleség: borza§ztóan féltékeny a férjére. l[a-
aaérkez.ése után mindig megvizsgálja a kabáü-
ját, usían milyen hajszálak vannak rajta.
Egysaer hiába keresi a hajszálakat." mire ki-
fakad: - llát, ezt már nem gondoltam volna rd-
Iad" kopasz nőkkel is kikezdesz!

}í. H.
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c§AK 18 ÉVEt{ PELÜLIEKI{EKI

Interjú Luunya Lujzáual , a trófea §yűjtőue!"

Ön közismert arról" hogy gyakran váttogatja
partnereit,. Hányadiknál- tart?
- Fár not,eszt már t,eleírüam, de mostanában
arra sincs már időm, hosy kéí partner közótt a
not,eszomba írjak" Tehát- nem tudom pont,osan,
hazudni mes írem akarok.
Ezt a tevékenységet trófea gyiijtésnek hívják.
A vadászok agancsokat akasztanak a falra" ön
mit. gyiíjt?
- Régebben minden gumit elt eüt,em használat
uLán. Hár elég szép gyüjteményem volü, de
újabban az egyik gumijavíLő trclr.zám ;iár nyers-
anyagért. F;zzel is pénzi, keresekr nem beszélve
arró1., hogy a,z újrahasznrrsíi-ot,ü kt:tonokkal
a környezetei is védem-
FIiü üanácgol a kezdő c*ajoknak, hogy a fiúk
megőrüljenek értük?
- Kövessék a példámat., de l_eheLőleg ne szár-
nyaljanak túl, mer.t, be szeretnék kerülni a
Csengelei Rekrrrdok közé. Lényeges dolog., ami-
kor ríszárják a feneküket_, akkor a risuálást
ne jobbra, hanem halra kezdjék. Ez őrjít"i meg
a férfiakat. hz ölt,özködést ne vigyék Lúlzás-
bá, mert, a sok ruha kárrrs a szenvedélyre.
Ezl, a miífajd leheü-e elég korán kezdeni?
- Nem t,udrrm, ho§y mennyire menjek vissza az
időben. Az óvodában emlékez*Lem szer-inü még
nem csinálüam, csak beszélget tem a fíúkkal
róla. kz iskolás korornban már. olyan t ermé-
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szeüesnek t,alált,am a dr:lgot,, mint egy déluüáni
szakkört". Host már egyetemi szini,en művelem.
tlelyik pőzL kedveli?
- EzL rajzban tudnm bemulat,ni, mellékelek agy
bejegyzési a haláridő naplómból. NyugodLan
elteheüi, van rnég szépen belőle. Ime a rajz:

ltfia et!ntözendö

Bizonyos hölgyek jór megélnek a gyakori part-
nerváltásbóI.. ö, gzere].embőI teszi?
- Én nem pénzért" csinálom, de az aranynak nem
tudok etlenállni" .t,lár azon is gondolkozt,am,
hosy nyit,ok Csengelén egy ékszerűzletet. De a
rossz közbirüclnság miat,l nem merek. Á polgár-
őrök is csak a csajokat, figyelik, nem a be-
lörőkke1 foglalkoznak.
Yégezetül ísmertesse kéren, jelenleg nelyik
figura a legdivai,osabb !

- Ezt üalán ne írjuk Ie, mert, kiskorúak kezébe
kerülhet, az újság. De ha gondolja, akkor aa
inüerjú után begyakorolhat,juk!
Jó, akkor fejezzük be a beszélgetést,!

Yláhim Ránl,om
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HÁZASSÁGKóTÉSI BAKrK

A hőzasső5L"ötés e61, étetre seőLó éLmény. Ázon-
bon a nre5,i Ltet ődőt * sé6e&- soks:lor mulrrl"sá1os
eset eh,et ts sgül nek. ErrőL emt éíqeztts" e6y

anyaAönyueaető,

Á házasságköíésnél megkérdezzűk a házasu-
landókat, hogy "KijelenLi-e Ön, hosy az iüt
jel*nlévő X. Y. -al hárzasság:ot köL?". Előfor-
dult olyan, hogy a f'érj már a kérdés felLevése
előtü válaszolt. Ekkor Én lepődt,em fi€s, fel
üeg:ye,m*e a kérdésl. Végül nem mondt-am el.

A másik eseLben a kérdés feltevése ut,án a
vőlegény nem válaszo}t. Néztem rá, de csak nem
válaszolt. FeltelLem újra a kérdésL.. mire ma-
gához t,ért, és zavartan válaszoltl igen, fele-
ségül veszi.

Á harmadik eset. elég régen Lört,ént,, akkor
még a régi Lanácsteremhen üarlot,t-uk a házas-
ságköüéseket". Á násznép és a jegyespár késés-
ben vcrlL, én már régen bennt, várt-am őket. Á
temperament-umos menyecske ez€n úsy próbált
segíteni, trcrgy a leendő férjét kezénél fog:va
szabályosan húzta, vonszolta befelé. Nem

bírtam a helyzeteü komolyan nézni., de sze*
rencsémre a násznép is mosolygoit.-

,{ követ-kező történetben idősebb pár háza-
sodoüt. hz asszüny idegesség:ében húzogaLni
kezdt e a szoknyáját. Ea rren is let,t volna
felLünő, azonban a szoknyájával együi,t a fe-
hérnemű jét is ráng:at hat*t-a, merL az minden el-
engedésnéI nag:yotí- csaLtaní. EzL t öbször mes-
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ismételt,e. Én úgy t et t em, mintha nem vet ígm
volna észre, de máscrk is halhalíák, m*rt- elég
hang:os volt.

Á házasulandókkal előre m€s szokt uk
beszélni, hcigyan za jlik ].e a házasságköt-és-
§okszcrr az újdonsütt feleségek nrégis elfelej-
üik" melyik nevükeü ketl odaírni, holot"t előre
meg:beszéI jük.

Á házasságkötés záró eseménye az első hil-
vesi csók. Hondom nekík. hogy csókolják meg

egymást,, de sokszor csak ál}nak, é= néznek
rám. Á.mikor az egyik feltalálja magát, meglöki
a másikaü és jöhet, a csók.

Lejegyezíe: }t. }t"

§í,4pó GYárörrLár/"'2 
n^-Y-},),,

- Csendesebben tíúh-,
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Néad már, a Juuijá Gyuri nősül /
(HegedŰ* Irrlre r<lj zcr)

KÓRHÁZBÁN

Orvos: FelhasználLa a kedves beíeg a kúpokaL?
Beteg: Igen, dokt,or úr. Csak olyan furcsa íze
volt... K.r""

VÁLToZÁ§

Hi a különbség a mai és a régi nök között?
A régiek., ha szé5yel-I_ték magukat, elpirul-

tak" A maiak_, ha elpirulnak, szágyerlik masu-
kat. K. K"



§áPdSár Á DACíÁK

,,.-.É\
-ií,l--?,)\

\\,

- Hinden jó*! Has;";nál j{ír"" e6észsé66*í"!
tTcrr j ányL Ist wán rcr,1 za)

Á SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSE

Ajánlr:m á kedves olvasók figyelmébe az egykori
Szabad Száj cimű lap szlirgenjéL: Aki viccel_,
az mu-latsá5os. Áki rnegsérlődik, az nevetséges.

EnOnnnnnnnDnnüüünnnEnútrBaünnnnnnnnnnnnúrJEnnnnn
fiSEI{§ELEI KöRfiyrKÁ
A csENüELEa r<p.óNrrce k üL óns z&m<t
k; ",.l;.,. í-ler-r,lra1 ai Éal rtát.Í,r (1crr*r,rl

F*L eL ős kt a,áó: l{uc g ór {1 Pét a:,
§uérkaozLő:. MoLnár, MilróLv
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