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FELvILÁccsírrqs

- Most néhány szexuájis pr:oblémáí sz.eretnók veieei
mellhes,leini - mocliA.A.7,nnvn.a. i4 eves lÁnvának^,"-tJ- -- - -:r,, ",," "") , -, ","-J

- Rendtren vnn" mama - válaszcrl a kisiány. - I)e nem
i<rérem hnfir mndenben rudok neked seg-ltent!

rIn|/4 pr4,§§l{G

Köeépk*r{a káaespár aWik e vtlaatan
- Elnéeést, sxive*g - szétral weg a §érj. O*vasoá w{ ae
,'r)otnnl nwnlrlittng tEll-?EJÉq4§lJ*, *3 E **ü' H}+té fr ái4,r.

l\1 
^ 

íf\.|L-TT Ttrij l\J l, t l.\J

lf r^ t^# ::*!--^-. ^ .tr^** lvld. ll.;tt \.JtUvL;B ö tlil.ttl.

- Graiulá]okl Níoiicld, elviftétek niár az á]latkerttie?
- De}ioglis! I{a kell nekik, iőii*nek érte!

. ÉTtrfrt !7mT7.R í 
^ -*a ^ 

lT!7 lA i\ l &.1;Y l UIJAD íilltl1 t A.

- Képr.eld! - nneséli egy férii a koltegájának - Tegnapo
amikor hnrarn_errtem fi nrunkálról, ott találtam n
f*le,ségemt e6y svéddel nr ágyhan"
- Borrgsztóí - modja eg}niffiaoiiem 8 kottéga. - frs mit
mondúáí neki?
- En? §emmit" Egyettren szót sem tudok svédül"."
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f,i-!raT!} Á TETf\E/-(r í r-. l rrfirr.nli*,rT}TrlT
§,1 tJt-ír),ftd1\\-F,t\t}flLl in .s}t-pt§ t Lflti}l!i1

't%,(i.y,..Ú]\

\.l^,/,

y$,t{tttl,

l§7:-,..--. Y 'f'-._-^Á- -*:*^\
q t irt3,_l .J. t ;rfiri3s r éJlrri

,^ I nrnnÁn ,
§,E,3 E l "rfu§-t trJ-f{LJ őÁ

* {.ierrlbiÉrc ! "ly§*sa§wdíaí 
tp. p*r.g.?

- f,iigrrm, tütüf.§á reérui"

- Gl,pra #§.}f{ irte! - tn§. wtttgá§aae u gytőÉrlííwő ped"ugégas,
Egy rsepp kö!rcií kiní a esehke.nrla}er*, ű&{,tál úiiresirli
weg ff gjlera,k rrlvt§kí.§t, rnsjf., rr §ekeÉéra §Eingeődűtí
te#ilu*í, t*tiaí hie*npl/íékat n eisSri alé. Wrrja Csahrt
*earc b a.re. &irld-gla mag$,"t :

* -ír", lra ve&$i§í.§i$ni rel.sei.k!

,&ö* J€^

^\

|-

't'///

Wt\
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IIELyszí"m ptmósírÁs a r,*E cÁnón
zr i\rl rn srí'rr á c, rr ^/irl\t.frJtjr t LJ I-JíJff .t\t-' l_/

Szarrdentz trrrrre: Köszóritöm a nieplielenteket *s ezerutcl
;negyryitorn a Eanrái §eer"vezö óo^ P*lgaliil Csclilort évi
ren<ieíien kirzg_viiiésol" Atadcini & szói a íönökünknek,
Ivíikuiáq úrnak.
lvíihutás Féter: En is i<ösz.antöm a rrregjelerrt tagtrkaí-
vendégeket ás srponzorainkat, úgymint Csrikns Z,altán,
i_:eókos 'T'ibrrr, {_,sokos l"_.á.szio, Már einézést kérek, eie

neff §oroiom tel nrnrcle{ merf kozhen meg ethiil a vRcso-
ra, Rrrvtden: rtelyözlök mrndenkit! tsanzE §zervező és
poloárőr í]cnnnrrlmk nfi elt*lt idö g.lefi sok bulit{l./^l5!+r\/ÁL..5\/I/\.'

<.tanraqal,f "^l, hlrli*T rÁc.rt trpff, 
^ 

*tte,.rtrr,i h nzáinnűa,L,Á E !,_,!.Uú? !j!;rt UL{l!a tlgaJu t !!!. ! 
^ 

riaUfiJ Ur

l*#tóbb megcsipfuk 3.7- clső helyet. Szerencsénkre w.

űBTtk legs;rúlcségesebb polgarőr fi"rciásbarr, a f*tasban
mindig íü éIcn jf,runk. A fenti lcgfontcrsabb tevé*
kenységüik mellctt kiadjuk i} csengelei plefukalapot,
inelyei egyesek kedvesen csa}i szerurylapnal,r hívlra}i.

Kiiszórriü}* ae *lisrneiést! Js" és rrríg ül íiüIti f*l*ji*tn"
pellgai iir tevékenységet is í*lv,taütrrrrk,

sexnrierxn trrrrre; kiiszóni.rm fuiikulás ur tartaimas besná,
nroicrjá,íi Kércrn. irog,v a nregireszéir hozzászóiók nrc.rndják

ei beszéciüker!
Fr,. .Trrgó §ándor híiniigyi osriáFyver*tő: Köszcrnöm a
szoi;! A Banzáj §eervezö és Prligárör Clsoporr a, körrylék
egvik iegohb f,§apatá.. b,zt rnost nem azÉrt mondom" hogy
a vacsoránal ;o|rb t-alatt-rkat kap:ah ez valoh*n igy van.
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Kúiön kóseöri*t iilcíi a pcrlgrri,őr f*icségeket ési'va€y bai,át_

niiket, hogy eiviselik a p*igariirók éjszakai kódurgáliaii!
ifj. Fía§ Járr*s; klint a MABÜSZ kepviseiője. és id. ivíaí
i-ia kószónöm a meghívási en-e a k*zgyűlésre! Vágre itt is
megvalósúit a vaiódi ciemokrácia." és nem csak a bűnüi_

eiórők- hanem az úldözntlek is kifejthetik velemén3nikeí
Arra kére,m a, tisrÍelt csopc.rrtcrt, hogy a, Poigármesten
Hivafal felé ne nagyon járkáljanak, rnerf ott dolgomi
akarurrk, É§ n€m szeretltrk, ha a munkankban megz.a-
rrornolz l

l HlJ!}itr

F'igaró JózseÉ 3*gyrő: ün peclig erra kérern a pc,Igar-

őröF.et, ho5y kiernelt f'eladatként keze§élt & F{ivatal

figyelését! Fla váletlenül betörnének odq még valan,relyk
őrült aet híresztelné, hog} ón rámoltam ki,
§zgndersp §xtn,e: I{.öszönöm a hazzí§úlasokat! vm*c
rr,iég "ieleirtkező? Nirrcs? Nagyoir lrelyes! Iv{ogt a szav,ark
köv*ikezik, Atadont a szót titka;urikrak" Diétas Mi}rály-
rrrú<.,

Siétás MiháIy: A siiava.róiapra mindenki azí a nevet írja
í'ei. akit a iőnőkséghe akar, En nem akarok senkit befo-
iyásoirri" csak megiegyzem, hory Mikuias Peti harom
ciganykereket igért, ha ne;íTt váiasztjuk rneg uJr* A
gr_gvaz_aiok értékelésére Brrmgrr Péí,*rt ris T'rrsi lstvánt
k*rem t=el.

§xtmgó Fáter: §rynálatíal 3*!tntem be, hog3, Mtkulas
druszámat nem válegrtofiá,J< nreg ,;"1ra Az ú; főnökségbe
§zánd*rsz Imre, F{entes tr-a;os és Diétás §'Irhály került be,

bnihrihri...
§§ótás Míhály: Miéít sírsz Petikém? Hat te §sm §zaveásl
A./r:l-.,1Á^*^ l
]v.lüLl+lc1.13l .tl
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Bntrrrgó Fóter: Utóla# nifu belátom" hogy hilraetmr.
Ivíikula* Feti szedntem iit cig&rykereket is megr:sirrált

voln4 }ro§v csak naválaxezuk meg! ül{-}són megJris;rta...

r}íikrrtás Péter:, Yégezetül átadom ax. ajandékokaí
aeokRak, ai{ik ieglöbbet iógíák a feieségeik ,nreiiői:

§ranci"ersz lmrének, Furesán, Antalnak és Kiskunsngi
ísfvánnak (,irahriájok nekik! Hg most tirgyasszuk eI az

utolsc, vacsc,rát. A ka3a után Czip*sz LászIő bárzmé,sz aő

n:rúsort, As" Etők Lre lesrrrek za_.rra, senki §e,ln ffiene*

k;.rlhet.,,

"4 he$:sztni tudósltdst helyhiány rni*tt tc,lább fotytatni
neln twCiwk, Á lénj,eges részek karlésre kerr;ltek.

tnrL:-^^ la"d--t^---t ul.íü, öff l ll:ll.íülíl FíI

rFír,ítRÁTla\T r ttr{

,t ,[§ tJ lYI §, t'r .lL., rt l}

Két rendőr besrelget:
- Képzeld elo ha otthgn sreretkerrri aharoh a nejemnrelo
s,TíIy &§,x.ba k*ll állmom !

- /r.e sennnrri, nekenrr rneg sorba.

.

nÓxTETL,EN

Á nászé}sealr&n az *ssetnpka va{lemeásÉ iese:

- Tudtd, nekem *núr vdl tlxlgrmférftvr}-,.
*í- 'l-íl RI-'-_..^- '- he é§r j\eÉí.efta ffi.

tl líl: l --- -_lt,5Lt Etl§)d,
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,{:F2 --^-q
L<--z--lJ - LL_,,

- SrcreÉmék. tisser,k,*xrii vcíeil e;p &isr,*btÉtÉ!

FFa*iÉui íc,tváa laílnl

REh,ínNYTELJE$ UD VARLÁ S

- KisasgzL\ny, Ileín emlékszjk rÉurr? Az állatkeúberr
l§mfirki:d[trrrk meg-.

,. ..l-- },Te mcindja! Es meiyik ketrecben láttam magát?

,l,n}it"lT, A {;V§RtiK

Á§l*, rmi ar, h*gy asB.kéta?
{igymrrar, nrutnt fir. eÉnétíür csnk sovánrvnh}r"
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SKOCíÁ§ ?'CítFg,t'Er-

E§3, iswseriís rrr*6íríátlgcd3r a régem meirre *íí*ÉÉ leta,aspárÉ,

á *srr*geÉesre dffi d§§{#í§y rsyií a}íéÉ
- fíeí&r, §arrg - i§,dvéieíi * íófugatd.,. - #r"gijeÁ; §e*gj, íríll-ük

ffÉá "Dtlls*v{í§á ber*É#i§á, {l !r,tg,p, pee;irP

* iltitl*vam? - kérd*x plssíe #& cl§§;fr#íl_L * .Eí*t meire
l.,,-.ít- §4
a.a}lr*l*w:

- h§ií keííeíí ,*üiítil, tltétsutts?
- ücmtvam mepiaaíí trgyik &éíÉUí# kfunerr§ a §*et"Ébe, §etgyl

seeó}en egy &rs sárgarépút ebéére, íeíeajdí, #sseeese# és

kéí perc wsúIva weúr lsafulÉ utlÉ
- §íóí ee b*rerxeÉú * wi}rnyÉjlíÁdtdíjft a í&á*gaíó,. * Es íe rsií
éxdÉihí Éersmi rbbrru r. íeehjq,g§fuga|
* Gtndtífuaíxd, §eryy ffeftt seftaC; föIh*mt#la*r éffi,
- -1 3t -t l- ^__* --*^."Ji.u ,úl.u uü rl.U l u,e§- Y e L

c.1r/r.r. . lTl a §rítr é *.j
L}i§.tJ I" li n"fLít.[.1}íí,.l\

- t_jrann - sr,ol n lralália r€mftlt $üíEir" -, eirornloÉÉ ri §éB*!

&§indjárÉ bglezuharinrntri a sggha$ékba! Mit tegyek?
- Á;a*rxrai knpcsir§.$a ki a Éexiórátí

:Hffi #E§**§ffi##i;;:g§.-i:§§€l3§trffi í5§****-

ú§ö)\'Éöl_"ilílíül3ry;7Ád Á {lrerrgeieiiftárlille küliirrszárra
Kiattja: Csetl5<.Jei Poigát,{ir Csotrlolt
Feistós *iáiió: §rrcsora Pi*er
F'elelós sr.or*e*rÉő : Mokrár l!íirrál_v
SollsruroaÉíja: Folg,árxrcs{,*ri §ivd;rl, Cstrrg;c&e
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'Tirrnyai Hirika.: Milyennek képr,eled el w.irieáJis i*koiár?

/rpcrlílfelí\

A _- __.__-:.-_ , _,_ _

-.[e slüü!üfis.
- Nan" n*nlo*lznryn-n-llVp,t l l;

A st*ber:
, A tarrarok is olvassá*; arryilatktlzalot?
- \ialószinűtreg igui.
- Szen_ntem mflsa, a kérrles ts rosgz! Hcrs lehet oiyat kérderni, hog3
rnüyerrrrek keprclern el az ideális iskoláí, arnikor iit vagyrurfu az icleaíis
iskolában! A t;,ularok násrgn kedve,sek, aranyosak. A magas óragáin
ne*n pmhlá-nq az később {rgnn lrasznrrnkra vaiik, Hog]l tirl vn"g5nrnle
strapáiva? Á" ez nincs ip§r. amriitkor is mondta a maieklarrárnó, irosy
iáúbme ez osztá|a-anrég nélúny külörróra.
Ar ioónvpc.
- Az a baj. hogy tú} rnessze vrur tölürlk a suii. tul nelrér a iáska. Túi
hoscrű sor all a biifó eiőtt, túl iangyos a íej, tirl szá§az a kifli. Az
iskolábaír t€len tül hideg.zan, ffiáskor hll meleg. A tomatermi ,oltozo
íulrsúfoit. a suli sportrnere túi egvszerü. Tül kevés a hely gz
osztáy,baq túl sokzur vagirriili. Tul kevés a szakkör, *da is trll sokalr
járíuak. Vélem*n},enr szerin{, ha nz ití fe.ls+rclt clolgok nem lennének
"eltűouva". hiriretó lsíme su itterrl eiet.
A:lt áól;irgrls:
- Eiég.ió a s,,-rli, csak e5, kicsit ll}sgit§ az órnsdrn. sokat varnrk el
tóir'tnlq. Na.p5ron,;ö lenne, ha lennének sra,ba.flon vála"srJott óráink i*, *g

csali riéhály, alapvetó óra lerute a kotelezó. Szakkör kereíéberr
,tirrrulhatnérrk r*néL, táncot, illernet is! Jó lerme, ha az oaztáJyterrntrrrk

íb].sre.reiixége jobb lefltte, ée lra kevesebb ryer*knek kellene eg5i

,lsztaiyba jámi, igy többet íbglaikoz}ntrrának veiünk ianaraink, De
azert, mint láiüd, kibiíjuk itt az életet.
Ax iskolak+riilő:
- L{i, lrog5l ir*i<ola? Mi az &z iskola? Ja- alrova mfurdetr reggei
eliridulok, de nem ér}rezem n^reg! §zerintem nem kellene az ideális



--1 -

iskoiábán csaiádiáiopaiás, és igazoiás a hiárryásrói. A csaiádiátogatá,s
sf€$ín személy szerií}t mindig rossuul érint, mert inindig kikupok
,,:tána, és i*galább es, hótig jarok iskolába. §zinte várfagyasztó! Az
igazrrlae is ciki dolog" men hiaba tudom joi utanozrri az ófegeín tfá§át.
minden hiánp.{§ ul,{n fe§úvja az OFÖ az.óseimet, a betegségern felól
érdeklődik, íry hat errnek is vetes a.lége_'
Á.r iskota r-áme:
- Szerirrtenr egyáltalan nen,l kellene az iskol4 niiirt intéznérry! A
suliban az egósz napot léhasfuokkal kell tölteni, még esúzlizrri sem
tafiítjak meg az emtrert! Az iskoia epüietét viszont rngyon jól fei lehet
hasr:rrrtr]rri! Sok-sok ablak, arni nrirrd beíOre§re var, sok szék is var1

anrinek a lábát náslon jótr el lehet tömi, a gondnok néni rnacskája is
itt van, anriJ lre lehet kormczni, el lehet esalni, mes lehet vaclitani.,.

ffi@L6§ " BAK§

egysejt{i
egyszikű
telje§ átalakulás

e)

í)
e)

Mi hiánj"zik az óuatok t€§téról? Add me8 e állaaok é§ a hiÁtr}zó ré§zek nevétl

,ffllA€Éry.
,,....!é..r*q*'{-t.. u).-...yÉ : " "),...../íi,§"re.*4-..(:.:.
hiányzik;

,,..__.._..q.*".t>. /.... 
"1 
...gffi ....... n.-Pxn.,.MM*ö4AE W

\lrcn éIetmódm utalnak B felsoíolt eery93li-Ji.sjílA. .J.!_Íd-kJq§ egé§zít§d \i

*-
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Befcg gyerek
* Xr3i*lborrr*:ttőm tbi a iorkorn, ia:rreg a hasam is,

" Ó, iu sz*gcrr3, gyerek. Miből is íítok ma dolgozatot?

Ósrintén
- Hogy áüsz a.u isktlában Jórsikq de őszirfién?

- rüt töttn},ire a sarokban,

stful b,aleset
XJ*U"air*O találkozik. Az e$riktiknek bevan polyár,r,a a iába,

- Hát veied mi lnrtent?
- Egy kis baleset. Véletierrűl megvaka$arir g lxát&it,

Miért sír'f
Sírva nlegy a cirkuxzigazgat őílloz az fuxlló;
- Jaj igazgató rx, t:trpuszf,:lt az *lefánt!

- .r*; á Án;n*. aiÁréheznőtí az az oktalan állaí'l

- De}rogyisi Csak nekerrl kell a sírgOdrot rnegá,srtcxn,

§§tá§ F*wl* A StrtÁI r?Wé$ ktilönszima

Ké§dti aCs.I. B" E., nCsengetei $a}, Brdi Köre

&*záütotiu BozöBéla
Me.gielcfiik a, Cnmgelei Korrlyika, melleklgelerx_


