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, De fiirtsa sú$lzÁjuk van ezeknek a fr)tdi enberehrck!
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opvo§l E§ETEK

, Hát ez valóban fantaszükus! - mondja egl nó a barábrójének.
- Mcsoda?
- Iűt, hory merrrryit fejlódott az orvostudomány. Amikor fratal voltam,
minden v,izssgáaíhoz teljeserr meáelerrre kellett vetkózrröm, mára
pedig az is elég, ha az orvosnárl kidugom a nyelrlern!

(,

A hárziorvos fagga[ja a pacieruét.
- Betartotta üarácsonrat és csak tíz cigaretát sávott el naponta?
- ígaút. rloktor rrr...

- Akkor nenr értem, hogy miért nem javrrlt az állapota?
A pacierr,t kissé bátortalarrul válaszol.
- Talán azért, doktor ur, mert eddig e.5rálíalán nom dohányoztam!

6
- Az örr pulzusa rraryon lassarr ver!
- Nem baj, doktor rk| Ráérek.

§

Ery feltUnóerr alacsony embe,tke áll{t be az orrroshoz,
, Drága doktor ur' eegítsen nekem, én soha nem tudok sreretkezni.
- Vetkózzon le, majd megvlzsgálont - mondja az orvos.
A férfi levetkózik, nerniszerve a bokájág ér.
- IJrmn, lrát rni panasza lehet nlagának, amikor ilyen hatalmal pénisze
van?
- tlái óppen ez azo doktor uf! Miíe ez megteük vérrel, én mindig
ehjrrlok!



- Fóorvos ur, maga tette fel a feleségemnek a spililt?
- Igen, kérem,
- ,\kkor legten sáraes vérye le rólam...

§

Éifélkor csonant a nógyógyász telefonja. Kétségbeesett nó kdrte:
- Drága doktor rlr! íIa Isterrt ismer, azomlal jöjjön. Kepzelje c§ak.,.

Pistike lenyelt lu{rom óvszert-
Néhány perc rnűva újabb teieforihívás. Az asszonyka ismét.
Tíz perc műva mát merrrri készUlt. Jött e hBrínadik telefon:
- Drága doktor t!r! tv{ár megrryugodtrrrrk. Kfuzelje, találtunk még e5r
kir csomag óvszert!

o
- }Irrrrá, tudianr, hogy fiú lesz! - ujjong az újdonsüt apa a szülészeten.
Mire a p6rermeket {'ogó nővér:
- Nern fiú ez hanan kislány! És tessék mrir elerrge&ri a kisúijarnatl

§

;\z apa felhábomdottarr reklarrrál a sfiüé§zeü kilinikárr a nóvémél:
- A feleségem kisbabája fekete! Itt csak cscre törtérrhetett!
- Mirrderr bizonrryal! - vdilaszol roppant nyugodtan a fónóvér. Azí
hiszem fluonbaí! hogy még kilenc hónappal ezelótt.

6

Nasó,izit a kóíház belgyógyászaíán, A fóorvos mögött hntalmas slepp
vonul. A me<likusok és a medikák kedvéért a töor.roe hosszan
magyar*z:
- Nézék, kérem a drlzadt ajkaka! a dulledt szemeket, a kezek
reszketését, a ráncolt homlokot, a sápadt arcsdnt, a golyvát. . ,

A beteg epy darabig lnligat, de vegiiLl felcsattan:
- Níit gondol, főrrrvos rlr? Maga a legszebb ember a vilagon?
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MEGYEI POI,GÁRŐRNAP LrrÁN
- Helysztni tudósííás a sörözőből -

Ibriik-Ifucske Tibor: FIát az jó volt, amikor kis Csoki felsállt a
sÉrrkanrrya| és közban mutogetott nekiírk egy bizonyos jelet a
§ukkt)láeurikra, Azán meg me8r€adta a sárkány váát, csak a v{gén
rierüli ki, hory az a motor kipufogója voli. Mutatta is uűna a cslkot a
kezén.
Ficrkó Zsolí: Me&iött a köíueü kacagó gerle!
Tar Rorália: Boceásd meg (a továbbiakbarr: b,....d meg), Zsoltikám,
de csak rnost trrdtarn joruri az elfoglaltságom miatt! i.'le a három
pezsgőt már behúttetiem,
Török-Kecske Tibor: Örttlsz Róxi, ho5l ngn vertek meg az ered-
merr,vhirdetes után?
Tar RoráIia: Persze" igen. Morrdja nekern a lrannadik helyezett,
ne.m létezik, hory én 100 kilót emeltenr, mert ó már 15 éve srrlyt emel,
En csak aruryit vlálaszoltaíí! neki, ho$r é*r nern tehetek arról, ho§, nern
jut l,-ről a i-re.
'föriik-Kecske Tibor: Repulós Szexi mesélte, hop amikor a
sárkánnyal a nrrclisía strarrrl tblett repítl! akkor egész nyugodt volt.
Mikor eg5r szalmakeral lelé hÁladtak, rnéÉ| akkof sem volt ideges,
ugyall oda akár le is zrrlrarr}latrak. De anikor a krematórium felett
nrerrtek, már kezdeti ideges lenni...
Repillós §aexi: Kis Csokival meg is alakitothrk a Nikotin SC{. Eddig
is erós dolünyos voltarn, de a repülés kezdetélól a dupláját sávom.
Ne.rn isak felUl, harrem alul is fogott a nikotin!
Csóldüí Tibor: Jól varr gverekek, de nekem el kell rnennem haza,
mert É§/ó8§.§rcrt vetteín be, nem ihatok piát. . .

Tar Rorália: U€yarr má,r Csoki, nem i8az ez, csak ki akarsz hrizrLi a
társaságból.,.
Diéíás Mihálvl Külónben is Tibi, nertt neked kell be,,ermi a
gyógszert, harrem a balátrródnek !

lTicrkó Zsolú: Megiött a frnök is!
Polgárűr lqírus: De ió, hory jóttél P, etike! Gratuláij mar a masodik
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lrelyezeshea és nenr sértódnárk nreg, ha fizetrrél e5, kOrt is...
Miku}ás Péter: Kellett nekem íde bejörrnöm.., Otelló, hozál már egy
köít a P.ö.Cs,_ö§ö}.nek!
Hurka Otelló: Oké, mirrdjárt üszern!
Piros Rudotf: Én csak aá lem éttem, hogl ez a na5l pezsgós dugó
hogyan tért bele etrtle a kicsi lyukba, El is vtszem haza a iblmégemnek
megnutatni!
Tolnai lldiló: Aá érr sem értem, hory dagodhatott meg e!*orára,
pedig narr is érr kezelrrberr volt...
Lelenci Kálmán: Na mi úisáB gyelekek, a fózÁem harryadilr.-ra

sikeredettl
Tar Rorália: B...d meg, nem sz€íeáettél dobogós he§et, mert Mku-
las Peü nem jott el, pedig Hungaryné na5ton csipi őt! }IÁ-ha-há-há. . .

Diéíás Mihály: Cyerekek, varr mr{n körzeti kacagó gerle, kOrzeti dugó,
mie$rebek, de ninc§ körzeti háíaírgözó!
Csólros Jenó: Szerintem Ficzkó Zsoltiru{rl már az éjszaka nem lesz
senrnri, nála rnár lrararrgoztak... Legyen ó a körzeü hararrgozó! A
korsóján rl5, is varr e5t csenget§,ű. ,.

Diétás MiháIy: Nirrcs rnég kOrzeü gverek sem, legyan ez a mellettem
lévó ryerek az!
Lelenci líálmánnó: HaJra-ha,.,
l.,elenci Kálmán: Csak most esik le a tarrtusz" hop, miért hordtá te
olyan sokszor Triós Rudit az asszorrynak. , .

Diétás Miháty: Nern Túrós volt az" csak Tuó!
Lele.nci Kálmán: Mindeg, az. rle a g;rerek is cgak tád nevet...
Török-Kccske Tibor; üelló, mi varr ezelkel a jégkockáklcal, csak
úry pattognak? En nem hokizrri akarok, akarom rnondarri nem
jéghokini akarok velttk, csak az italomba kellene,..
Ficrlró Z§olí: Nézzétek mfu, a Korzeü Pakli is nlegt már el.., Selrki
sem bí{a tovább ed a röhögést 5 percnél tovább,,.

[4 hefuszini tudósltást helyhiátry niatt nen tudjuk tovúbb folytatni.]

yláhim Ránlrrm
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..rfiA ,oRlvAí HlBAKEREro,,TABLAZATA

Á iel A hiba oka Hibcrlehádtás

A sorivÉre nem nyújt
élvezetét. nem esik
iól, az ilqecl eleje
benedvesedik.

l, Nincs nyltva a
szárl ivás koztlerr.
2, Nem az arood
nregtbleló reszélrez
tartotl a korsóí,

Vegyél még egy kor-
sóval és grakorolj
ttikor elótt, funig az
iva§ technikája tök§
letesedik !

A §órivás nem nl,rljt
élvezetet, nern esü
jói, a sör szintelerL
áIűszo.

üres a korsódl Vegyél nreg egy
korsóval!

A 1ábad hideg és
vizes.

Rossz szögben tar-
lad a koi,lsót.

For<lítsd a korsot
úgy, hog3, a nftott
vége a merryezet felé
rénerú.

A lát ad meleg és
nedves.

;\ hólvagod örrálósi-
tottá m€át.

Keress ery kutyát és
ált! rnellé! Kís idó
mrllva szidd le a
gazÁájár és kártfi-
téskent keri tóle e5r
korsó sórt,

A bárpult hrrnrályr-rs,

üres korgó fenekár
nézel kercsáiil.

Vegyél még ery
köí§ó §órt!



_{ baprrh elinórlt. Epper-r kidobrrak.

L]§atorrúban töltöt-
ted az éjszakát.

Ellenórizd, hogl egl
masik kocsmába üt-
tek-e! }fu nem, pá-
naszkodj, hogy elra-
böltak!

Ekedéskor aaág.7ú
kemáry, hideg es
redws. Nem láod a
szobárl fa]ait és a
mennyeze€t.

Nézd meg az óát,
kinyliott-e már a
kocsma! Ha rnóg
nem, fekUdj vissza
í§,t)godan!

A srernben lévó fal
plaicnra errrlékeziet_

Harryatt estél.

l{a a korsó még tele
varr, idd ki! FIa üre§,
keress valakit. aki
felsegit és srintés-
pullJioz kotoz.

Minderr elhonráyo-
sult.

F{asrn estél, I"á§d aá elózó pon-
toí|

A kömyezet naglon
diszes.

A égiségboltban
va§.

Menj vissza a szom-
szédos kocgmába!

..\ huspastétom tetge
rraryon kanrény.

A kocsnráros ked-
venc teknócét e*zed
éppen.

Kérd meg, hog1, ne
ve{ar meg! (már-
mini a kocsmáros)

Hinelen eszreve-
sze<l, hory még egl
konora futja a pén-
zedbói.

A kezed a nrelletted
itló z*seEben van.

Veryél neki es/
kor§ó sóft és mond
aá, hogy a követke-
zó kört ő fizeü!

Minden elsötétedik- 4arora van. PÁNtr<!
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PONTOS UTBAIGAZI

Á _l

TAS

- Jó napr:t kivánok! Tessék mondani , jól megyek itt az
állomris felé? Szeretném eicsípni a hatórás ryclr§ot.
_ Manjen csak nyugodtan. Ha a lalu btkáját most vezetik
hazatblé, akar az ótórás személyt is elérheti.

ffi
\,

,_-4}],,]'- \,')
i /,\

}1,-\,/ )j

(I"rjánl Istvár r rajza)
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Á Csengelei Komyika ezévi februári szaraában közöltünh egr
iflterjút,a REDosZ helvi szervezetéaek megalakulása alkalmáhól. A
cikk megieknése után szerkesztöségnnbtek egt páratlan dokumen-
tumot adomárryozott Tetryeres JózseJ a REDOSZ régi aktivistája. A
1(),5 X 7,5 cm nagyságti REIIOSZ igamtvfuyt l978-bm áIttotűh ki,
igt az éhesen bizotlyiíia, hog) nár a hevesen éuek végétt is végeztek
mozgalmi munát a Jalunkban a részeges disznóJt, Áz irat igencsak
megviselt állapotbtm vtm a sok hasznólattól, Á lelbetsüthetetlen
értékíj dokumentum nindkét oldalát benuntjuk,



!jllralálozá§ esctón

Vállalat,.saját

l0.

a tagot a Vendóglátóipari

RElTvENY
Két tlarát kereszirejtváryt fejt.
- Te| Mi le}re,t ez? Nöi nerni szcrv, rrégy betú,..
- }{m, Nói nemi szerv, rréry betű? M a fene lehet? Megvarr! Aá mond
nreg" vtz-szrntes vagy |it ggől€e§'?
- Vizszintes,
- Akkor sáj.

gzlNIíoNÁL

- Modja, vádlotú! l'ud valamií mondani ami enyhítené a biinte-
íé§ét?
- Iger! MagánrárMí, liálreltelevírióval...
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ffiÉRT JSEE A §üB uűrnÉlt

Á sörnek nem kelí virágot venni.
Á sort nyilváno§helyen is élvezheted.

Á s ö1 nem l e sz fel tékenyJ6 }fragkíváns z
, eg másik stirt. -) 

'T*'-- '

=i st;rneisoltasemfij- aíeje. 
i

Fg,éJszaka tőbb sörrel is elbírsz, ;

14'ra, nem lct)uetel egentőbéget, j
\ Á sör sohgsem késik.!

A sör 70 utdn is jilesh.
: z .. 1 ,t', Á sör nem beszél vissza.

A §ar csak habzik, sohasemhabozik.
. A ,sör mindis türelmesen vár.
' A sórödet Uztos me§kapod.
]i, A sór mellett le|e_q_ryfini,
\. de nő mel{éíí sőÁzni.,,|!???
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