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KoszoNTo
Eliött a §zép mp, midőn a legiobb pi-
rosbor mellett köezöntíink e§ a boros kan-
nát kéí kézre fogva hangos rivallgással
kívánunk nelrcd mindenféle jóí, €§ hogy
élvezd életed boldog órói{ mert a kis fr-
kadó rózsa ís csak egy§r,€r virít es a te tava-
szod is elhervad egyszer es a regi jó ba-
rátok szeretete övez akkor i§, midón ivá-
sások boldog emléke már a múlté lesa

Mindnyájan ószintén é§ örömmel sza-
vatolunk arÁít, hogy mindnyájan aka-
runk a te dicsó napoknt látott öreg fa-
ludban bororgatni é§ emlékeeni a tava-
szodra!!!

Rocska

au.arrenTBEN
Epry idór holg kérdezi az állatkenti &tól:
- Mmdja kérern, ez a vlziló lrim vag nóstény?
- Kd\re§ a§§zc,rryom - feleli udvariasan az ór -, ez csak ep másik
vizrló sáínára lehet érdekes.
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"SZÉGYEN ARRA, Ki ROSSZRAGoNDoL|"
- Talalós kérdesek -

Ketek, kemény, tövig bemé4 legáry adja, lány fogadja, Mi az?

gJrÁfoa.tu)t

F betűpel kezódődik és sz beűvel végúdik, és női szőrzetben urkál.
Mi az?

Hoesar és kemóry, és c§ak férfiáknak varr? Mi az?
9plBuo}Ü)l

M[ úTHATó A KÉPEil ?

a) Valaki elveszlhtíc a fejéí.
b) Eg fej nótt ki a homokból.
c) Valaki a úengerparíon strandol.



FIELY§ZIM TI]DOSITAS AZ IsKoI-ARoI-

Nebu!ó János: Jórrapot kivanok, jötteín beiratkomi!
Mikulasné Csókos Gabriella: Jónapot Jarrcsi bacsi! Mindjart szolok
Gyürgyikérrek, ó foglalkozik a belrat}ioátsal.
Iltthöm-§hepdi Győn5vér: Tessék .Iános b.4csi, miben seg{theiek!
Nelruló János: tjlvastmn a beiratkoá§i htde§nérryt é§ iöttefi beirat-
koaú az iskolába, A Hordry-rerrdszerberl csak négy oszLelyt jzu}ratLln
ki, ]\,íost, hogy rnár nlugrlljas vagvok" ráerek elvégemi a másik né-
gyet, Nem akamk riry meah alnl, hogry az, a.laprníiveltseget fl€rrt §7€í€7"

lern meg.
Itóhöm-§hcprír Gyön5n,6r: |tclr,it .Iónos bácsi, nlagárrak ncm ide
kell jrrrrnie. h_arte,r-tr a d,Tlgllzik esti isk,rláiába
Neiiuló .iános: tsdes larryom, ne ktildözge§§eiek engem óssze.vissza.
Voltmr mar a dolgoák esti iskolájánal is, ott mcg azéd ncnt tbgadtak,
me,rt mzir nem dolgozom. En addig innen el nem meg_vek. mig fel nem
vesaek az iskoiába.
üöhönr-Sliepril Gyöng5rvér; Cabi, szólj már lépysdies },íarikának,
jojjon be az irMába!
Nebuló János: M<lst máu nem kell szegvellrri a szocialism elveket,
Lerrirr is rrrit morrdott? Tariulrú, tarrullü, tmu},li! Én ir tarrulrú aliaok...
()ripész l.áqrlóné: 1.1n johban értek a Marxizrnus-Lenrnizrnushoz,
rliplornrim van belő, ],enin nem nragára ertette eá a mondá§át, lÉ
rlrcrcrrr fugerdrri, lrugy az ólüunnáryzat küldte lrragát a nyakul rlu,zr.

}r{eg eryébként is hogy nézrre ki a ryerekek kozott a 60 é.,,ér,el,

Nehuló "lános: Aá hrszem 1ó| meglennek velilk. A múltkor is olyan
.jól efiátszotlrurr a kis wrokálrurIirl, lrogy a láuryol rr rrIegiegvezLe. a lzta
rnost óli másotlik gycrekkorát. N{cg a Plébrinos Tcrike nénihez szcret-
té_k ken:tlni, ó is rrrár nqrgdiias, jtil nreglennénk eganással, Ha ó
llwgdiia§ként L?íúthat, én is tanuihatok nyugdiiasként|
Caipósz Lfuzlónó: De a iandtiat úry scm tudruí kifirctrLi abból a
gyenge nr.ugclijból, amit maga kap!
}ieiruló János: }úlvett truldijai?l ll,at nerrr ingyenes az oktatáa ná-
luiik'? De ha rnégis fizetrrem kell, a pénz nem szí.,rnlti Igaz, hog1 kevés
a n5rugd{jam, <le ha kell, előveszem a drm,vhaból a megtakarttott



pcíizrmel, \{ennl.i a Lrndíjr
Cripétr l,ászlón& HÁl a"í err ne.n_htriont Majcl a gazrJaságrt tneg_
mondia. ildi, mennyi a üandii a felnótiek sz;rrnará
Gólla_Ildil$: llat a.ló istcrr tudja.,. J.mesi bácsi, nc toljorr mar ki vc-|en' Ha lde Jön tanrrlni. rIjra kel! cs,,rralnom al ege§z kÁltsegveíest es
lireql]it üiá a hétvegérn.
Plébános Isw-,fumé: Szervtsz Jariikáml ]víit kelesel te ill az
r s l:o!ábarr?
\ebuió János: Szennrsz Terikenr!
u.zt rJ; oJban §zerelírék ialiulni.

Jóttem berratkomi. a 1e

Pléhános Ishánné: Nem itál te e5, kicsit íőbbet? Neked a §7,ereteí-
házban volna már a helyecl" nem az i.kolabant
Caipúsr lásalóné: A jó istelue kéretlr nrirgát Nebuló ba,si - pe<iignal ls vrr5nk e&y na§ r,allasos ember j-n-,enjen szlpen hnra, ei
feleltse el ezí az. egész t*kolht|
\tlrulú Járrus: FJát úgy veslelrt ésree, lrogy le akariok iazü. }írii
ili,enck_a pcdagógusok! Tcrikc is ittasrr.tk nóz, pe<tig soha ólctcmbcn
nem vollanr piás, Iigy fblrne,rgesiteítek ! Hol varia Ógv.rer"n, .Cúpesr Lá§rIóné: Gabi, telefonáJ| nlar gvor§an azlrvosnajc. men
összce§ctt ez az cmber! IV{ár csalr cz lrianyzoit!
r.lipész l'erenc: Háí itt mar én nem tráok §egíleíü,,. Sajnos az Isten
lleln leíenltette tökéietesre áz etllben. Jarú tacsi szivbereg voir. elvitie
;r szíve..,

.1 helvszínt tudó,gitást hefuhuryv ,niatt _íol]/tatni nem fudjuk. Á beis-kulá:ási problétla végitt is ttegoltlóctoit.
yláhim Ránlom

BlO,,ÓGlA ORÁN

Tanííó bácsi, miórí hívják a fclrcte rigút fckcíc rigón"tk?
- HoovJrog,rl rrt.iért? Hát tenié§zelesen azert ne,tt fbketá
- Jó, ert én is rudotn. De mién riqó?
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MEGALAKULT A REDOSZ HELYI
SZERVEZETE

Hosszas elókészükt után 1995, február 29-én negalahtlt a Részeg
Disznók Orsúgos Szövetségének Helyi Szervezete. Ebből az alka,
lomból adoit interjút lapunlatak Butvkos Józse!, az egnsüleí eköke.

Mi késrteíte Önöket arra, hogt megabldtsák ar egresüeíükeí?
- l.'ahrnkbon sorra alakrrlnak meg a k löníéle rzervemtek. Varr már
Faluí,kéít Egyesület, Gazdaköí, Polgarórsé5 meg mit tudonr ár...
nBnOSZ már régesreg működik az orságbarq ideje volt a helyi
§zervezetet létrelroznrmk. Volt a köffégben már FIDESZ helyi
E7fÍvüjjte is, de az lét§ám hiány miatt meg§ziht. Nalurrk ilyen
probléma fel sem merttlhet.
A RÉDO§Z mily€tlalapokon műlddik?
- Szilrird alapokon. De ha áíra gondoit, hogy van-e ideológiánk, a}*or
ad mondhatmn, hory varr, A mi kiindulási alapunk az Alkoholista
Küttvóny, melyberr megtbgalmaádott a célkitúzégünk: "Világ alko,
holistái egyesUljetek!" Szererrcsére nói tagiaink is vannák, igy eleget
tudurik teruú a felhjvásnak. Közel ál esaneiségUrk}rOz a frarrcia

forradalom jelszava is: "§zabadság, Egierrlóség Szesztestvériségn.

Szabadság dolgábarr nem rillunk rosearl. mef,t tasiaink nag/ í€§ze
mtu*arrélkü. Egyonlóség is var; mert minderiki e5r áron kapja a piát
a kocsmában. A szesáestvériségel aá hiszem nern kell maryarázrom,
láthatja maga rs, hog5t összebonrltmk, mikor jól ererzílk magunkat.
!'aunak-e ldüftilű kapcsolalaik?
- Eryerrlóre még nincs, dchál csak tegnap alakulhrrrk. Iúinderresetre

lblvessz:ttk a kapcsolatot az Alkoholista Lrtemaciorráléwl, szeí€tnénk
több or§ágba is elínenni tarrulmrirrryutra. A testvérfalunk már adott,
várjuk is a megtúvásukat. Isterri a bajor §ör, én i§ imádom, A hcly-
sdnen ldvárrjuk még tarrulmárryozrri a §kót whi§lq/t, a jafrn szakél, az
oiasz bort, a fraírcia konyakot és a mexikói tequilrtt. láthatja milyert
művelt varyok. Persze ez sok zsoz§ibe kerül, ezért több páyázaton is
résztve§zünk. Gondolkoarrrk azon is, ho5l áz önkorínányzetot iE es/
kicsit megfejjrrk Mrrderr egtesületet támogatnak, támogassarrak ben-

nttriliet is! Mi va5nrrik a legna$lobb létsámú vef|l.elrt.



Meünyi Önöknél a tagdíj?
- A bgok nag Észe csóó állarrrpolgár, iry sokat rrem kérhetüik.
Erre§ santeír 12 üveg kóbányai világost vag,6 uveg almabort kell a

kozfuire be<lobni. A tagdíjakat adáíl a gnlléreinken tbPósitjuk.
Hol tartják ar egresíilet össrejóveteleit?
- Kenltelerrek vasruí,k a hüi kocsmában összejörmi. A kis
RFlXlSZ-osok @ig a ptesszóbon gÉléseanek- A Fáluház tervézói
jol kisairtak veltlrik: van berrrre minderrfajta helyiség, de egy icipici
kocsmának már nern jutott hely. Feleslegeserr dobták ki azt a több

rniüot.
Kiis riilrtim á ájékortaúá§t!

Gr Jy)

}lVMoR Az oRvo§tÁ§BAN
- Megtölüfi eseleh -

tldagel u, ügelctes ofvo§ a, an balorrcüirr, eg csea&s e§én
.1 tendelőből Ifui leha a bejbúal ulí 2 ajtóból ólL ldt eg *is
előér, nem höudleaűl afo§osóra nylüh u, ajló.

Egstg csch menlő étkezib esqódih az ajü, az omol fehill,
v&ja a2 ér*ező*d, de nem jön sen*L csak puffogóa nevdgéIls,
ellojna szit*o* hallnszaaa*. Az omos kh',a, ail lftje hog hbom
enber egy is*olqadot próhü bauszhobi a szűh qjűn Kd mealős
es egl ch,ibahds férfi *ilszkaűh a pafu| vépe nagl nehqpa
b€juírro*. A mentősőh ccból csotog a verilék, fulladoua* a
vissz&íojfua ilaveté§őL A civibuhlis Eca r,ölö§, miat l céhla és
csendban nyöszőtőg.

Az ottos eg|sz* csah megMja, unil meg hell l&nia, és aJ
hbú meg dlmadih, vagl ltépzelde üz vele ttétü" Minden ercjére
szahség vgrr, ho§ vbszgtarlsl n egóIWhgígrleral elfiaú ,revaé§a"
Cüózn*h goadotdoi mit is kel! ilyeahu giaálni? Ehhor a civi]
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ruhús aendaen hőttyfugőn: ''DoHot út, tlyagodot tóhőgjön fu
előbb sutboűson *iI", Á do*i e&lig bhru A löhögé§ lsitobbalt és
elbns4íot miadenl. ,Átagaú a mellősőhte és a ciyl! tuhásta is: a
seitutició glihítlt.

A civil ruhfu, g*i pedcllls toü ep isfubbm, ga i§holqgd
titttdaaó lya*jűa úrytc himvesszőj&, s nem íuűa *űúaú onmwt-
(Igt ftbeszefrék le Úla a pcdot.

Egy 78 ére§ íélt' j€lcúkaeí a readeléset t&ün pistJtos hötö-
zéssel ,1 hölésl ttgtt enge&e lecsefttni egre csl* uJ hgjtogú&
hogt igléh hórhdaba, merl euőrl a uba, LuóIag detüb hi, hogt a
piszllos *ölés alau dagdosla 80 q,et íorintjút a felesege előL Azt
szerúe t ohtl begipszeteul bíztos ani biüos dqon

,4 72 é.ves bócsilll hótházbut feftilú" A felzsége onú rcndj*
módjl xerinl mq is lftogatta. A lfrogatú.l vfuea a ul a kéréssel
forúú u ftezelőatvosht z, haphu u pryft hqaenseü*, a4iarat
nerd nyuglgtót, mert úllaldómt znílaja őt Jérji jogcinak g/*
ka ásdval || Tudja kedvaskén, heterrte q|sza nem bfurom ér,
§em, no fu minderraap..." - monűg a rréniie

RT.R

,HAT PERSZE..."

Józsi bácsi elmegy az oívo§hoz, m€ít nem tud pisilrú. Az orvos
inosolyogva mondja neki :

"Bátyám, magának csomó varr kötve a szetszáínára!''
Erre Józsi bacsi raüt a homlokira:
'Tüt persze! A kenyér...-
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Csak 1 8 éven feWlieknek! ! !

A PRE§§zo§ LANYoK AKTKEpEfr

-{z alabbi alúképelreú - melyeken lrét csengelei presz-
srós kislány szerepel - kizÉrólag felnőtt olvasóink
örömére körőliült Kórjűk gondo§an árja el a g;rerek
elól! A baloldaü lépen Juluisz Edit, a jobboldalin Sz.etl
Giz€ll8 szerepel.

\l



Nekem
vagyok

Kerteszeúembe melegágl munkára kercsek csinos, íia-
tat hölgyelret. Fiz€t€§ megegyezrx szerinú terncszeúberr
vagy készpénzben. Presszósok elónyben!

szlovák csaba

nem hell. reklln! Miadenki bQja, hogl jó

Caipész LászU
hánenész

CSENGELEI KOfuNYIKÁ A Csengelei Krónika külonszíína

Kiarlja és sokszorosltja: Cserrgelei Polgárór Csoport
|elelós kiado: Kucsora Péter
Felelós szerkesáó: Molnar Miháy


