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Intelligencia vízsgán

- Mondjofl líét névmást!
A vízsgázó rémülten néz körül.
- Ki? En?
- Naglszcríi, ilegfelelt! - kiált a úzsgáztató,

Kutyadolog
E5r fiú Lrr§a és e5r lány lr.rrtya összetalákozrrak.
- Nem csinátralrránk e5, kis kutyadolgot? - kerdezi a firi.
- rfu..,ha megmutatod a kutyafát?
- Na tartsd ide a kutyarnindenedet!
- Nern lesz ebMl ku§abaj?
- DehoEl is le§z l-utvabaj I Nalrn vat a kuPagrmri!

Hála
A lnlátl 6l6j1 3gt kItkoÖIt
- Engedj srabadon ha}f,sr! - kónyöröe a kmkodil -, cs€réb€ aÉ
ldyánbí§4 anit csak akarsz
_ tlát jó - íeleli a habsa _ Srercbém, ha földig érrre a farkam.
- Ml sem egysrerlilrb! - válasrol a k !kod{ és leharapja a lptÁeu
mindkét lábát.

,l-r ,lt eveszor
Egy fiatáember feititnó€n nézi a vele szemberr üló lányt, aki
testhezálló prrlóvert viael.
- De szép pulóverl - póbálkozik az ismerkedéssel.
- Eredeti teveszór - mondja a lány.
- Azt a plpokból rnilrdjárt gondoltam,



szesztestvér
.{ reszeg kilep a kr:csmából, és imbolyogv4 szabálytalan helyen
eiirdul keresztbe az útterterq egly autó majdnem elUti. A rendőr rásál:
_ lvíenjen csak vislza!
- \:isszamennék én, de már epy vasarrr sincs!

K
_§.@ l

(arjár4n hfutm rajn)

§zorsnlom
A viziíre órkerő dolrtor megd{cséri o fekv6beíeget:
- No lám, ma már sokkal kónnyebben köhög...
- Nem csada, doktor úr! Egésr éjjel giakomltam!

fr

i]B
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nrfrrilíóc rfilortmffcor íalrnnkrról

A Rárüó Krrkutyia november 31{n lrö,rel másfél órás műsort
sugárrott lórsóglfokr6l. Mivel cat ar adót sonki sem fudja fopi,

erért ar elbangrott riportokat mmt írásban adjuk lriLre.

Kedves haltgatóinkl Faluról falura cimű összeálllűsunkban
Eorudűmé lAntos lrén szól munkájúról, Jérje pedig még a
hobbijáról is vall. 5 órág még a telep lés vendéglőlébe is
e látagaunk, ahol Butyko s J ózset ré § btltordarabot fagga$uk.

***

Horváthné l-antos lrén népm,űvelő,

faluházon khül mit vent még?
kanyvtáros, faluhánezető stb. A

- Mvel nem rcgerr merriem t}rjhez, a háztartásrrnkat. Eren
szoktaín még kerékpr{,rt és kocsit is verehi, de qre az
elfoglattságaim miatt kevés idóm jut.

kivől
esréb

Milyen új programokat tenez a Faluházba?
- l'ervbe vettok egr viápóló csapat felá]ltásá is. De ez az égiekerr is
mrtlik, meg a polgármesteri hivatalon is. Bízom berure, hory a beáást
nem fogiák meg§árntetni !

Horvóth Istpán a diáktnkormhryzat Jőnöke. Hog,wn tudja se§teni a
lelesége muaMjdt?
- Fóleg a jeleriléternmel. Ezerr Hvftt szoktám rreki rcgiterri a lrumpü-
pucolásban és néha el it mosogatok. Össre smkhrk hoari ez iskolát a
fahúáual, de mivel i§ú h,ázasok vagnrrrk, mást is (tssue §zeretrénk
hozrri.
Ktllönös hobhijo vm: városi ember létáre egl eldugott fahba jön
pedagógusnak. Mitől ez a kill(mös indlttatas?
- A pedagógu§ok ?0 Yo-a poterrciálisarr veszélyeáetett. Azért áldodam
f}l magam, hop ebben a thluban neho$, csak kiállítason leheeseít
tanárolcat látni.

*l*
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Á riport kapcsán most játékra htvom a haűgatókat. Játéhtnk
szponzara az Omega Pack Kfr., aneb a talu legnagobb azeme, Á
jóték Hrdése pedig: mikor vált le... Eg telefonáh máis a t onalban
vafl,.
- Jó e§tét kivánok! l950-ben.
Üdvazlam! Honnan tudta a váhszt, amikar még a Mrdést be sem

/ejeztem?
- Mesterjós vagyok. Ráéredem a kerdésre és ismertern Józsi bácsit.
Több§zör i§ elnresélte nekem, hogr mikor vált le a cipótalpa-
Ön az Omega Pack l{rt. ajándékcsomagiát nyerte, Kérem ne tegle Ie

a teleíont, adáson kfuíilfetvesszük a ródiónft meteolológusdnak!
- Köszönöm!

Ked,,,,es hallgatóink! ,4 FaluróI falura cimű összeállltásunlrban most
a teleptllés vendéglőjében Butykos József vendéget kérdezzttk, Á
Kissmalom vendéglőben, a község egletlen éttermében beszélgetlink.
Iv{ik a tapasztalaai? - laggatom Bulykos urat.
- 19?0 és 80-as években sokkal tObb rierrdég volt. Most pedig azal
szemben nágyon keve§. Sol*ál tóbb pénz jutott piár4 mostanábarr
már nern sok, nincs az ernbere}nek pérrze.
Oshonos lakos. Hoglan látja a település fejlődését?
- Fít{rt erelótt sokkal jobban te{edt az alkoholiznu§, mo§t nas.On meg
van álva, Nincs pérrze az embereknek, es ez rr,agrron hiarryzik. Urye
szerefuiérrek irmi, de nincs miMl, Az {pír'kezés is letiűt. Tavasszal
iblavattak egi söózót, de aáta nincs semmi újdonság. A Faluházba is
terveztek egy piádát, de abból sem lett semmi. Csak oda karryarulunk
viseza, ho5, nincs pérrz. Még ha igeny is vo|na" de péru nincs fá.
Kihez kötődik legsnbb emléke?
- Az lnrushoz. Ő mnriíig nreg}rivott, ha beért ide. Csak rno§t sze.
gcrtynek be kellett vonulnia. Na nern a honvédséghez, hanem a
bortonbe.

Leje5lezte:
Ylráhim Ránlom
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Illatos leert
,4z alábbi fényképen szereplő retket Boltár Józsefné kedves oh,asónk
hiaíe be a sze rkesztőségbe. Örömmel aútltk neki helyt lapunkban,
hogt láthassák Ónök i,g, mire képesek a mezőgazdasági termelóink.

t foü; Nacsa Jánosné)



Abszolút viccek

ffior vcr ósaolút orzóly?
- An*rgfufutokutyoulór.

l§kor vor obrzotit nqiinlór?
. Anilror o konbiin Hborul.

íi o úgdút udvodgr?
. Ali íeretkorós úlfur botcanorol kór g Hrörödógát.

lfi or obrzűt gó<o?
- Álrhok n& o nqynomóil ir opito volt.

Uollotól
- De ha már úgt maladtál lányom, lega}Ébb art mond meg ki a
5ierek apja?
- Tudni alrarbm én is, de annyira dadogotí,,

§emlebóakitaÉrni
- rránrroo, teaz, Doa§r Glhal§rotü asurad?
-I{anrsna.
_\Íatantnönlatt?
- úgy van, nárúr.
- És ti ar a naa
- Te rra€y azr Eá,n*.

Adatfelúétel
- Dohányák?
- Nem. doktor ur, köszönöm, inkább irnrék valamit.



Egy kis tréfa

- Pardorq tévedtem! ,.,ery rég
j óbaráiomnak néztem uraságtdat.

1905, június 2 5-i szómábm)

A&t6W&| Ftfis
Ezen aeveaek 90 eve:

^ No, ezt most megijcsztettem!

|Megielent a Kakas Márton
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Rossz trelyen állunll

ltlar megint
ro§§z helyen árrunk

Már megint
ro§§z helyen állunlí

Mar megínt
ro§§z lrelyen állunlr

Most megint ?

( lví crlvegl t ! áté c úmínlte/g,rartkája )
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Humor a gol'bgL

aa

orrhízalom
Mészöty Kijmfu, a Kazincry-díjra is eséllyel pályázó futballzseni

volt nemzeti tizenegytnk §zövetségi amikor partjelzóként
műkOdlem kOzre az rljszegedi Kisstadionbarr egl - totónyelven sálva
2-est (vendég5lózelrnet) {géró - focimeccserr. A Taft{rképzó csapaü-
nak a feijutásfa is esélyes ktizségi egvesüet volt a soros ellenfele,
akikról az a hlr járts" hogy csak aklcor vesdterrek, ha a falujukbarr a
KMB-s (körzeti megb(h)l2oti) fontosabb érdekelre hivatkozva ma
e§te rjz orakoí zárrórát rerrdel el.

A Ltlsó kortfunények ellenére - raryogó idó volt - dr. Mskolczi
íaírár,lr, a deákok edzóje arról panasz.kodott, hory a vízsgaidöszak
megtizedelte játekosait, s csak egy csereje varr, az is most ült életéb6,
elöszSr kispdon. A mérkózést ryors hazai gól nyitotta nreg, majd a
vendégek kapujuliíroz szegeáék a tarrádelölteket, alci}nek láí€81éüa
kapusuk 7-rrnyrt megsze5lenitó kirohanása után a tlildön maradt s
cser,éi kH. Az egvsrem legény, akiról messziról láfuzott hogy nirrcs
szorosabb kapcsolatban a sportággal, elfoglalta a kalitkát, s olyarr
bántulatos doigokat píodukált, hogr nem ákáít hiími seriki a szeín&
nek. Szá.,rnialarr kozeü-tavoü lövést tett árialmatlarurá" ziccerek
gannadájá semlegesltette. Éío1 kézzel" hol lábbal, hol szerencsével. A
beadások zömét pedig e5lszxrlen a mezórrybe fejelte. A megbabo-
rrrizott vendégtúzérek képtelenek voltak a kapujába tahlni.

A merkö#s végérr a mezóny hóse lett. Mindenki a "csodakapussal"
akart parolázrri. A hatminclu{rom snrkolótól (zimmel tbiskolás
lárryok) sejtelmes puszikat kapott lyuka§ztott ffllcimpáir4 s nem
keüett aggódnia a máurulp egedékes matematikai póMzsga várlraió
eredményéttól sem,

igaza tudatában pedig fitüg éó sájial felrohant a stadion l@sG
jének telejére, a karját az ég felé enrelve feltiiltott: "Teremtő Istenem,
ha ezt a teljesltményt Kálmán bácsí láthatta yolna!..."

llokor Béla



. 1l -

Red Bull
Seui az utcán az olajipari szalonrrrrkÉu. nrikor megiájq ho5r az egyik
fin egl arryóka ücsörög. Megkérdezi tőle:
- Manttá, tin Red Bull-t ivott?
- }iem Red Bull volt az fiam, hatrem pitbulll

í(arács ony i neg tep et es

_-_ _:==a_:a}
_-,_]lj:=:

Medvesy Móté rajza)



Nézőpont
- Menryvire saccolsz, szép szőke hetcegem? - kérdezi egr prösütuált
a Rúkóuzi téren az épp a!őtte elltrlLdó alacstltly. idős, ktlpaszférfit.
- Lehetsz úg", ötvenáles..,

.., e§ymás köIcsönös
seÉítése

Esr@ElEffirr
A Csengelei Krónika HllönszámaWnl

m egj e lenih év ent e hórom s zor

Kia{ia dr sotrzorositja Csagdei Polgúr& C§@Gt Fdelós kiadó: Kuctca P&cr
sz§kerd6e q; cl€ílgde, FdPóa&lá§ u. l 1. Feldör rzrr*edó; Moh& Müáty


