
Rendkiwüli lriad.f,s 1996. október 13.

Sok évig taríó "botrányos" kapcsolat líán, ami nemcsak az ériníeítek
ideqeit szaqgatta darabokra, hanem az egész környezetet is

mepyongálía, mégis csak megtalálta Laczkó Zsolt és Széll Gizella a
me gfe l e l ő me goldás t. l 99 6. nyarán be i e le nte tté k háza ss ági

s:óndékukat a Polgármesteri íIivaíalba és a római katolikrc
íe mp] om í iszí e le íe se i s fe laj ánlotta s e gitségé t.

A nagy napra 1996. okíóber I2-én került sor.
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Politika

A két nagyhatalom végre megegyezett egymással!!! A mai napon
ahírtrik a vógleges Béke és Háaassígkötési Egyezményt.

Köz]ekedés

1996. október l2-én, szombaton délutrán é§ este nagy forgalrni
dugóra kell szilLrnítani a sok kivrfurcsiskodó miatt, akik az ifú part
lesik. Autós kaszkadör bemutató remélhetőleg elrnarad!

Időjárás

A műholdas jelentés mutatj4 hogy már a korai órákban nagy
tömeg nyomul Csengele irá,rryába. A kora reggeli órrá,Lkban még
sziimítani 1ehet némi viharos össze-visszaságra, de a déli órrikra
lecsillapodik a Szé(1), eltíínik az utolsó bri,rá,rryfelhő is az égről, kisüt
a nap és a hőség délutá,rr l óra felé eléri tetőpontját,

Ha esetleg a késő délutrirri órákra eleredne az eső, annak egyszerű
a magyuiaata,. Egy ilyen gyönyörű szép napon, mint a ma| még az
ég is örömkönnyeket hullajt.

Egy-egy villárncsapas és mennydörgés csak növelhet az alkalom
csúcspontjián.

Késő este a sötétség beáltával kell számolni, úgyhogy senki ne
lepődjön meg, ha egy kicsit sötétben, vagy netán horruí,,lyban látja a
vilagot,

Eőrejelüs a vasárnapra

Tovább folytatódik a fiilledt, száraz, páúnl/tragőzös időlilrés... Ez az
előrejelzés nem l00 %-os, nem ajánlatos bizni benne!
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Pólvás korban...

Dedós korban...
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Szerelmi kórban...



Á nászéjszaka után...

Az első ebéd
Előslőr íőz a fórjének a fiatalasszony. A féríi tö|tött csirkét kér
vasárnapra. O kíváncsi, a fiatalasszony izgatottan készülődik
Eljön a vasárnap dél s a íeleség megjelenik ery tállal, amely
iszonyatos bűzt áraszt.
- Atyavilág! - hördü| fel a férj. Mivel töltötted meg a csirkét?
- Semmivel. Tudod, már tele volt, amikor megvettem.
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1.§ Ha esik az eső vagy havazk, akor az iimnepség
rossz időben zajlik le.

2. § Aki nem érzi jól magát vagy ront mások hangulatán,
azt azotlnali hatállyal 2 órás pincefogságra itélhető. Az
ítélet _iogerős és végrehajtható!

3.§ Az elfogyasztott ételt és italt nem kell "semmiftle
formában" visszaadni. Ez mindenkinek a saját tulajdona.

4.§ Soha sem beszélhet egyszerre több ember, mint
amennyien a sátorbanjelen vannak.

5.§ Mindenkinek joga és kötelessége a zenekamak
legatább egy alkalommal egy kör italt fizetni. Ezért senki
sem sértődhet meg!!!

6.§ Ejjel l órától az aszíal alatt lévő - eddig tires -
helyek is le vannak foglalva az addigra italos vendégsereg
részére. Ezért megké{ijk az asztalon üíncolókat, hogy
legyenek tekintettel az alattuk lévők nlugahnáLra és testi
épségére!

7.§ A lakodalomnak akkor van vége, amikor már senki
sincs a sátorban. De amíg a sátor teljesen ki nem ürült,
addig SZIGORÚAN TILos annak elhagyása és
lebontása!!|
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Pillcrnatképek cl
"< ' éIetébőIvolegeny

Miní autószerelő művész



Te s t gyakor lato k kózb e n...



-9

Egészsegügii Hivatal
Szeged "Szigorúan bizalrnas"

FELrrÍvÁs
A ferfiak létsziimcsökkenése következményeként hazátrkban az

utóbbi időben sok asszony és fiatal leáLrry érintetlen maradt. Ezért
mrnden nemzőképes ferfinak hazafiúi kotelessége a népesség
gsarapitása érdekében az érintett hölgyekkel felvenni a kapcsolatot.

Önt Laczkó ur különösen alkalmasnak talriltuk erre a feladatra, és

reméljük, hogy eleget tesz e feladatnak. Ezért feleségének nem áll
jogában elválni Öntől, mivel minden feleségnek tudomásul kell
l,ennie. hogy a férje ezzel a szolgiiLltatással nagy mértékben tárnogatja

a nemzetet..
Ónt a 33lA. szá.qnú körzetbe osztottuk be, ami magában foglal 10

asszonlt, 16 özvegyet és 31 leáLrryt. Bővebb tájékoztatást a későbbi-
ekben kiildiink.

A nevezett körzet áwételekor megkapja az ingyenes tojás ellátast
igazoló lapot, Sziikseg esetén rruá§ ajzószerek ellátrisá.,ról is gon-
doskodunk.

Ha az Öntől kívánt te|iesitményt feltilrnúlta, külön dljazásban
révesítjiik, mely 10.000 Ft/ő. Ha "tulórában" egy második kóízetet
s elvállal, krilöndi|ként 50.000 Ft-ban részesúl. Ha ezek utrfur még
eg}, 3- körzetet is ellátn4 akkorjogosult a rokkant nyugdíjra.

Amennyiben saját belátása szerint erre a munkii,ra nem alkalmas,
aj<kor 3 napon belül jelentkezzen nálunk, mert szakemberek
(prostituriltak) bevonri,sával ii,llóképességi vizsgrilaton kell résztvennie.
On log véglegesen eldőlni az Ön sorsa.

Kilenc hónap elteltével írásban értesitjük Önt a végzett munka
eredményéről. A sikertől fiiggően kitiintetésben részesítjük.

1; e. ,.
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114S} A ffiIeI]Iyesszomy

Neve: §zéll
l(eneszlnevez Gizella
§zületeíí: pár éwel és

§úlya: pont a bőréhez szaboíí
Magassága: megíelelő
üsaládi állapoía: mai napig hqiadon,
mától a§§zony
Csillasje8ye2 §
Kedvenc éle!e: hiílihóh, gombáshús
Amií nem szepeí: ha nem bír idóben
záróráí csinálni a presszóban
Mi az, amilől a szíve gyoosan vep: !.
Zsolf
Minókeííőjük közös vágyaz egy boldog
család
Amií ehhez kívánunk: legalább egy
fueaí gyereh
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& X vőnegény

ileve: I:aezFió
l(eneszíneve: Zsolt
Szüleíeúí: valamihor .

1950 és 2000 hözött ?
Életkooa: jóíálása |e-? "97
iárt, de a műszahi íriss
§úlya: éppen olyan,amilyenneh látszih
Magassá3a: 100 cm-nél nagyobb
Családi állapoía: most már biztos fte-
zahben van
Csillagjegye: YJ.

Kedvenc étele: sülthrumpli
Amií nem szenel: ha az rcÍr-t hell
htivelyazni
Mi az, amiíől a szíve gyonsan ven: ha
a íalpáí vaharjáh
Mindkeílőjük közös vásya: egy boldog
család
Amií ehhez kívánunk: legalább e;gy

fucaf gyerah
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röszönutnYnVÁní rÁs

0ligmúrdsqmótr és hoganelilnü íOJOz,Orn ki űz úJslíg
ql,kcszitűséOrt Baranui lld,ikuuh Mql,ruir Mihtíl,unah.
Srcll l{aíal,in:naft, és Szoll, Tündenflli! ELI sdw rum,

ItuzftoZtOItni

íogan il íe l efi e ni ne k ifr ,!

A Csengelei Krónika
rendkivüli száma
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