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Csanyi Hírmondó
Ismételt tájékoztatás

A szennyvízcsatorna beruházás
lakossági feladatairól
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a településen folyó szennyvízcsatorna- és szennyvíztisztító-mű kiépítése félidőhöz
érkezett. Az alábbi utcákban készült el, épült ki a gerincvezeték, összesen 482 bekötéssel: Járandó u., Nagy Imre u., József
Attila u., Arany János u., Ady Endre u., Árpád u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Botond u., Kossuth u., Szent László u.,
Petőfi Sándor u., Gárdonyi utcán.
A közeljövőben (2015. július-augusztus) kerül sor a gerincvezeték még hiányzó részeinek fektetésére, majd 212 db bekötése kivitelezésére. Ahhoz, hogy határidőre megvalósulhasson a beruházás, elengedhetetlen az Önök közreműködése a
házi bekötések kivitelezése körében, melyhez a fővállalkozó képviseletében eljárni jogosult nyújt segítséget abban, hogy
az érintett ingatlantulajdonos költségén beszerzendő szabványos cső és idomok szükséges mennyiségét – térítésmentesen
– felméri, mellyel pénz és idő takarítható meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy a megadott szabványtól eltérő minőségű,
méretezésű csővel, idommal készült házi bekötést a jövőbeni üzemeltető (Alföldvíz Zrt.) nem fogja átvenni!!
Tájékoztatom Önöket továbbá arról, hogy 2015. július hónaptól minden munkanapon 9 órától 16 óráig, szombaton 8
órától 12 óráig a Magic Force Bt-nél (vasbolt) a szennyvíz házi bekötéséhez szükséges szabványos cső, és idomok megvá sárolhatók!
A bekötéshez szükséges anyag árfekvése lényegesen előnyösebb a környékben beszerezhető anyagok áránál, kevesebb
a szállítás költsége és az esetleges pótlás, csere is könnyebben lebonyolítható.
A házi bekötéseket önállóan, saját kivitelezésben megvalósítani nem képes ingatlantulajdonosok figyelmébe ajánlom
Forgó Mihály mélyépítő-közműépítő technikus, akkreditált helyi vállalkozót (30/743-35-83-as telefonszámon elérhető) és
Szabó Mihály mélyépítő szentesi akkreditált vállalkozót (30/978-52-65-ös telefonszámon elérhető), akik szakértelmükkel
állnak rendelkezésre: csatorna rákötését szakszerűen, nagy gyakorlattal, szabványos csőanyaggal, szerelvényekkel, rövid
határidővel, garanciával végzik a szennyvízcsatornázás házi bekötések kivitelezését.
A házi bekötések kivitelezése kizárólag az Alföldvíz Zrt. által kiadott írásos tájékoztatóban (amely 2015. augusztus első napjaiban lesz az érintettek számára elérhető) foglaltak szerinti műszaki leírás alapján valósulhat meg.
Fontos, hogy a házi bekötések elkészítését követően – az ingatlantulajdonos általi saját kivitelezése esetén – a szenny víz házi beemelő tartályhoz vezetését szolgáló rákötő szennyvízvezeték eltakarására (az ingatlantulajdonos költségén ki ásott árokba helyezett szennyvízcső betemetése) csak az üzemeltető Alföldvíz Zrt. képviselőjének helyszíni szemléje után
van mód, mivel az Alföldvíz Zrt. eltakarással nem veszi azt át, ez pedig akadályozza a próbaüzem beindítását és ezzel az
egész beruházás szabályszerű megvalósítását. A munkában való közreműködésüket előre is köszönöm!
Legalább ennyire fontos az átemelő szivattyúk bekötése és annak szakszerű kivitelezése, amely két fázisban zajlik:
– első fázis: a fővállalkozó az ingatlantulajdonos által megjelölt területen házi beemelő tartályba helyezett szennyvízszivattyú, a 2 méteres körzetébe telepített kapcsolószekrény és ezek villamos kábellel történő összekötését térítésmentesen végzi.
– második fázis: az ingatlantulajdonos saját költségén kell, hogy gondoskodjon az áramvételi ponttól való szakszerű
lekötésről a telepített kapcsolószekrényig. Ebben nyújt segítséget minden érintett ingatlantulajdonos számára Vidács
László, mobil száma 30/995-01-95, valamint Hürkecz Imre, mobil száma 30/6061-384.
A felelősségvállalás miatt és az üzemeltető elvárásának való megfelelés érdekében szükséges olyan dokumentum beszerzése, amely tanúsítja a villanyszerelési munka szakszerű elvégzését, melyet Mucsi Ferenc vállalkozó jogosult kiadni,
aki a 20/97-52-957-es telefonszámon érhető el.
Összefoglalva: a feladatok sorrendje:
1.) anyagszükséglet felmérése a házi bekötéshez;
2.) a felmérésnek megfelelő mennyiségű és szabványok áruk (csövek, idomok) megvásárlása;
3.) a házi bekötési hálózat kialakítása (fürdőszobából kivezető cső és a szennyvíztároló összekötése, tisztítóakna kialakítása, stb.), átvétele előtt takarás nélkül kivitelezői nyilatkozattal;
4.) átemelő szivattyú kapcsolószekrénye bekötése – tanúsítvány birtokában – az ingatlan áramvételi helyére.
A háztartási (kommunális) szennyvíz házi beemelő tartályhoz vezetése, a megadott minőségű cső, a szükséges idomok, a lefektetéshez szükséges árokásás költsége, továbbá a beemelő szivattyú működéséhez szükséges elektromos áramvételezési lehetőség biztosítása az érintett ingatlan-tulajdonost terheli.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás a címoldalról.)
Nyomatékosan felhívom minden érintett ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a közműves szennyvízhálózatra való
rákötés mindenki számára k ö t e l e z ő, annak elmaradása a Csongrádi Járási Hivatal által lefolytatott hatósági eljárást
von maga után, mellyel szankció kilátásba helyezésével fogja kikényszeríteni a közműhálózatra való rákötést. A
megadott határidő utáni időszakra pedig magas összegű talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli majd és annak igazolása is, hogy a nem közművel (szippantás módszerével) összegyűjtött háztartási szennyvizet hova helyezte el, mivel
évente legalább 1 db erről szóló számlát be kell tudni mutatni. A szankciók elkerülése és a tárgyi beruházás megvalósítása
sikere érdekében, a gyermekeink felé fennálló, a település környezetvédelmi szempontjain alapuló kötelezettségünk miatt
is elengedhetetlen a szennyvízhálózatra való önkéntes rákötés a házi bekötések kivitelezése által!
Fontos kiemelni, hogy ön k ormány zatun k nem vál l al h at részt mag án tu l aj d on on l étrehozott b eruh ázás f i n an szírozásában, mivel közpénzből csak jogszabályokban meghatározott önkormányzati közfeladatok ellátásában vállalhat
szerepet, teljes elszámoltatás mellett, ebbe pedig nem lehet pl. a házi bekötés kivitelezése, ls a bekötés költségének viselése.
Köszönjük megértő együttműködésüket!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

HÍRMORZSÁK

Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2015. július

– Településünkön 2015. július 11-én került sor egész napos, szerény költségvetésű Falunapi rendezvény megtartására

A XXV. Csanyteleki Falunap fő szponzorai:
CsanyiTáp Kft., Csomifüst Kft., G.L.L.A. Kft.,
Grow Group Kft., K & K Mérnöki Iroda Kft.,
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet,
SzemerNet Kft., Sajó Róbert, Forgó Henrik.
(A tombolatárgy-adományozók névsorát a
következő Csanyi Hírmondóban tesszük közzé.)
Segítségüket tisztelettel megköszönjük!
– A Helyi Választási Bizottság július 17-i ülésén 2 napirendi pontról tárgyalt és hozott döntést. Bali József képviselő 2015. július 31. napjával lemondott önkormányzati képviselői listás mandátumáról, így egy képviselői hely megüresedett, melynek betöltésére a listán soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt hivatott. Ő vállalta a képviselőséggel járó kötelezettség teljesítését, ezért a HVB a megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot Gémes Péter
(Csanytelek, Járandó 10. sz. alatti lakos) számára kiadta. Beiktatására a 2015. augusztusi soros képviselő-testületi ülésen kerülhet sor.
– A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Baross
Gábor 2. sz. alatti telephelyén július 21-én helyszíni ellenőrzést tartottak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Kincstár képviselői. Az intézmény külső- belső megtekintésén túl fotókat készítettek és áttanulmányozták az intézmény működése alatt keletkezett dokumentációkat, az időarányos vállalások teljesítését, melyet rendbe találtak, az ellenőrzést hiánypótlás nélkül lezárták.
– Önkormányzatunk pénzügyi ellenőrző, foglalkozta táspolitikai és településfejlesztési bizottsága július 28.-án,
soros ülésén tárgyalta a „Település Esélyegyenlőségi Programjában” foglaltakat, melyet elfogadott és a képviselő-testület soros ülése elé terjesztett tárgyalásra.
– Július 31-én (határidőre) tettünk eleget a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet által kezdeményezett „Vagyonkezelői Szerződésben” vállalt kötelezettség ellenőrzése keretében lefolytatott helyszíni bejárást követő adatszolgáltatás-

nak 2013–2014. évekre vonatkozóan, mindenre kiterjedően,
amely a közfoglalkoztatásba bevont földterületet érinti.
– Július hónapban a polgármesteri hivatalban és általa a
védőnői szolgálatnál, továbbá a könyvtárban való elhelyezéssel 8 fő középiskolás fiatal számára biztosította nyári
szakmai gyakorlaton való részvételét. A programban jövő
hónapban újabb 8 fiatal vehet majd részt.
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testüle te július 31.-én tartotta soros ülését, amelyen három napirendi pontot tárgyalt. A napirend előtt Forgó Henrik polgármester adott tájékoztatást a két ülés között eltelt időszak
alatt általa a képviselő-testület nevében, illetve saját jogán
hozott döntésekről, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogadott. Az ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalták a
képviselők a (2 évvel ezelőtt általuk jóváhagyott) „Települési Esélyegyenlőségi Programja” felülvizsgálatát, melyet –
az illetékes bizottság véleményét is figyelembe véve – határozatba foglalva jóváhagyott. Ez a program öleli fel az egész
település lakosságára kiterjesztett módon az eddig nyújtott,
meglévő közszolgáltatásokat és a jövőbeni elvárásokat, az
infrastruktúra területén való elmaradásokat, annak okát, a
pótlásokra irányadó vállalásokat. Nagy jelentőséggel bír a
program azért is, mert a település pályázatai bírálatainál
egyrészt vizsgálják a program meglétét, másrészt az abban
foglalt vállalásokat, az eddigi vállalások teljesítését, a hátrányos helyzet feltárását és annak megszüntetése érdekében
teendő intézkedéseket. A felülvizsgálatra hívatott esélyegyenlőségi referens elismerően szólt a program mind tartalmi, mind formai elemeire vonatkozóan, javasolva annak
képviselő-testület elé terjesztését és elfogadását. A program
(a többi előterjesztéssel együtt) megtalálható az önkormányzat honlapján.
Az ülés 2. napirendi pontja keretében a képviselő-testület jóváhagyta Forgó Henrik polgármester éves szabadsága
ütemezését az általa benyújtottak szerint.
Az ülésen 3. napirendi pontként terjesztette be a polgármester a már fentebb leírt, a HVB határozatba foglalt azon
döntését, hogy Bali József önkormányzati képviselő úr lemondott mandátumáról és a megüresedett mandátum betöltése érdekében megtett intézkedésként a mandátumot kiosztotta Gémes Péter úr részre.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
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A NAK Nonprofit Kft.-je az Ön figyelmébe ajánlja:

Tápanyag-gazdálkodási terv
készítése
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nonprofit Kft-je az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is vállalja – az FM ajánlásával – a ProPlanta programmal a környezet és költségkímélő trágyázási szaktanácsadás elkészítését.
„Nitrát-érzékeny területeken gazdálkodóknak talajvizsgálaton alapuló
ápanyag-gazdálkodási tervvel kell rendelkezniük. ”
DÍJAINK:
• Szántóföldi kultúrák esetén:
60 Ft + ÁFA / ha
Ezen felül:
• Szántóföldi zöldségnövényekre:
700 Ft + ÁFA / ha
500 Ft + ÁFA alapdíj
• Szőlő ültetvényre:
1500 Ft + ÁFA / ha
fizetendő,
• Gyümölcsültetvényekre:
1000 Ft + ÁFA / ha
táblánként.
A feltüntetett összeg minden megkezdett hektár után fizetendő.
A terv elkészíttetéséhez szükséges főbb adatok:
az előzetes talajvizsgálati eredmények talajjavítási, trágyázási, növénytermesztési adatok
ültetvények esetén levélanalízis
További tájékoztatásért keresse munkatársainkat, az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Szabó Zoltán:
30/619-3081
62/551-002
szaboz@gazdaportal.hu
Seprenyiné Erdei Gizella:
30/303-4517
62/551-000
gseprenyi@gazdaportal.hu
Szolgáltatásunkkal kapcsolatban fordulhat falugazdászához is!
Körzetenként az alábbi szakértő falugazdászokhoz fordulhat:
Szeged
Mavracic Beáta
70/489-3849
mavracic.beata@nak.hu
Hódmezővásárhely
Vízhányó Gábor
70/902-5005
vizhanyo.gabor@nak.hu
Makó
Vízhányóné Czene Orsolya
70/489-3850
czene.orsolya@nak.hu
Mórahalom
Tóth András
30/327-3077
toth.andras2@nak.hu
Szentes-Csongrád
Groditzki Péter
30/339-1870
groditzki.peter@nak.hu
Kistelek
Halászné Ács Éva
30/338-0162
acs.eva@nak.hu

Sajtóközlemény – Tömörkény, 2015. július 29.

Felújítják a Tömörkény és
Pusztaszer közötti Dong-ér-hidat
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy 2015. augusztus 3-ától megkezdik a 4518-as jelű öszszekötő út 12-es és 13-as kilométer szelvénye, a Tömörkény és Pusztaszer között található Dong-ér- híd burkolatának felújítását.
A híd szigetelésének és burkolatának cseréje várhatóan hat hétig fog tartani. A munkavégzés miatt az utat teljes szélességében le kell zárni, ezért a Magyar Közút kerülőutat jelölt ki egyrészt Pálmonostora, másrészt Csanytelek-Baks-Ópusztaszer-Kistelek felé.
A menetrendszerinti autóbuszjáratok közlekedésének változásairól a DAKK Zrt. érintett járatain és a megállóhelyeken
kapnak tájékoztatást az utasok.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri a közlekedők megértését és türelmét a munkálatok befejezéséig!
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály
E-mail: kommunikacio@kozut.hu, weboldal: www.kozut.hu, facebook:
www.facebook.com/MagyarKozut, twitter: www.twitter.com/magyarkozut
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Augusztus 3-tól FORGALMI VÁLTOZÁS!

Teljes útzár a Tömörkény
és Pusztaszer közötti
Dong-ér-híd felújítása miatt
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2015. augusztus
3.-án (hétfőn) megkezdik a 4518-as jelű összekötő út 12-es
és 13-as kilométer szelvénye, a Tömörkény és Pusztaszer
között található Dong-ér-híd burkolatának felújítását. A
munkavégzés miatt az utat teljes szélességében le kell zárni, ezért a Magyar Közút kerülőutat jelölt ki egyrészt
Pálmonostora, másrészt Csanytelek–Baks–Ópusztaszer–
Kistelek felé. Az autóbuszjáratok az útzár miatt a
Pusztaszer–Kistelek–Pálmonostora–Tömörkény terelőútvonalon, illetve rövidített útvonalon közlekednek, és nem
érintik „Tömörkény, betonhíd“, „Tömörkény, Berényi bolt“
és „Tömörkény, Majsai úti iskola“ elnevezésű megállóhelyeket. A várhatóan 2 hónapig tartó hídfelújítási munkála-

tok miatt az érintett autóbuszjáratok ideiglenesen terelőútvonalon és módosított időpontokban közlekednek:
5110/457 sz. járat Szentes, aut. áll.-tól (indul ®14:50) Tömörkényi major helyett Tömörkény, aut. vt- megállóig közlekedik (érkezik ®16:15 óra) 5110/454 sz. járat Tömörkényi
major helyett Tömörkény, aut. vt. megállóhelyről indul
016:30 órakor Csanytelek, Síróhegy megállóhoz (érkezik
Csanytelek, Síróhegy <8> 16:45 óra)
Az 5112 Csongrád - Csanytelek - Tömörkény - Pusztaszer - Kistelek- Szeged vonal járatai a túloldalon feltüntettet, módosított menetrend szerint közlekednek.
Forrás: DAKK Zrt

Nyugdíjas Egyesület programja
Megyei Nyugdíjas Egyesület augusztus 28-án műsoros

A Népdalkörök és Nyugdíjas Egyesületek találkozóját ok-

fürdőnapot tart Mórahalmon. Várjuk tagjaink jelentkezését

tóber 3-án, szombaton tartjuk. Tagjaink aktív részvételére és

klubnapokon 2015. augusztus 10-én és 24.-én.

támogatására számítunk!

Vezetőség

Meghívó a mórahalmi fürdõnapra
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete augusztus 25-én (kedden) Mórahalomra, ingyenes fürdőnapra várja a tagjaink jelentkezését! A délutáni órákban megnézzük a MINI Magyarország makettet – kedvezményes belépővel. Jelentkezés: Bali Gábornénál és Seres Istvánnénál 2015. augusztus
19-ig.

A megyei találkozó Forráskúton lesz szeptember 19-én,
(műsor és ebéd) Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft.
2015. évben a következő időpontban tart ügyfélszolgálatot
Csanytelek településen: 2015. október 29. Csütörtök 10:0014:00. Telefonszám: 63/483-956

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2015. évben a következô
idôpontokban tart ügyfélszolgálatot Csanytelek településen:
2015. október 29. csütörtök 10:00-14:00
Telefonszám: 63/483-956
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Labdarúgás

Csanytelek SC
Megye II. csapat mérkõzései

Forduló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

dátum
2015.08.23
2015.08.29
2015.09.06
2015.09.12
2015.09.20
2015.09.26
2015.10.04
2015.10.11
2015.10.17
2015.10.25
2015.11.01
2015.11.08
2015.11.14
2015.11.22
2015.11.29

idő
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00

hazai csapat
CSANYTELEK SC
ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET
CSANYTELEK SC
APÁTFALVA SC
CSANYTELEK SC
MÓRAVÁROSI KINIZSI
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
KOMLÓSI TRANS BAKTÓ SC
CSANYTELEK SC
HMVHELY FC /HFC/
ÜLLÉSI ISE
KSE BALÁSTYA
CSANYTELEK SC
NAGYMÁGOCS SE

- vendég csapat
- TÖMÖRKÉNY KSE
- CSANYTELEK SC
- DESZK SC
- CSANYTELEK SC
- KISKUNDOROZSMAI ESK
- CSANYTELEK SC
- CSENGELE KSE
- BORDÁNY SK
- CSANYTELEK SC
- SZÉKKUTAS TC
- CSANYTELEK SC
- CSANYTELEK SC
- CSANYTELEK SC
- ZSOMBÓ SE
- CSANYTELEK SC

Csanytelek SC
Megye IV. csapat mérkõzései
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2015.09.05
2015.09.13
2015.09.19
2015.09.26
2015.10.03
2015.10.10
2015.10.17
2015.10.24
2015.11.01
2015.11.07
2015.11.15

16:30
16:30
16:30
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30

CSANYTELEK SC
DEREKEGYHÁZ SK
CSANYTELEK SC
PUSZTASZERI ISE
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
ÓPUSZTASZER SE
CSANYTELEK SC
ÜLLÉSI ISE II
CSANYTELEK SC
TÖMÖRKÉNY KSE II

- ZSOMBÓ SE II
- CSANYTELEK SC
- SZATYMAZ SE
- CSANYTELEK SC
- ÖTTÖMÖS SE
- DOMASZÉK SK
- CSANYTELEK SC
- DÓC K. E.
- CSANYTELEK SC
- EPERJES KSK
- CSANYTELEK SC

Csanytelek SC nõi csapat
mérkõzései
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2015.09.06
2015.09.13
2015.09.20
2015.09.27
2015.10.04
2015.10.11
2015.10.18
2015.10.25
2015.11.01
2015.11.08
2015.11.15

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
####
11:00
11:00
11:00

KISTELEKI TE
CSANYTELEK SC
SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC KFT.
CSANYTELEK SC
ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET
CSANYTELEK SC
MEZŐBERÉNYI FC
CSANYTELEK SC
KASZAPER FC
CSANYTELEK SC
SZABADNAP

- CSANYTELEK SC
- PUSZTAFÖLDVÁRI LK
- CSANYTELEK SC
- NAGYMÁGOCS SE
- CSANYTELEK SC
- SZEGEDI VSE
- CSANYTELEK SC
- HMVHELY FC /HFC/
- CSANYTELEK SC
- KISÚJSZÁLLÁSI SE
- CSANYTELEK SC
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Gombás-húsos
háromszögek
Hozzávalók:
– 1 csomag leveles tészta,
– 1 db tojás,
– 150 g csirkemell,
– fél db fejes saláta,
– 2 db paradicsom,
– 80 g sampinyongomba,
– 100 g reszelt sajt,
– 3-4 evőkanál zöld fűszeres salátaöntet,
– grillfűszer, só, bors.
Elkészítés:
A tésztát nyújtsuk vékonyra, majd derelyevágóval
szeleteljük fel kb. 12 cm széles négyzetekre. Mindegyiket
hajtsuk keresztbe, és a közepükbe tegyünk egy összegyűrt
alufólia gombócot, így a tészta szélei nem sülnek majd
össze. A háromszögeket tegyük egy sütőpapírral bélelt
tepsibe, kenjük meg a felvert tojással, majd 200 °C-ra
előmelegített sütőben süssük kb. 15 percig, és hagyjuk
kihűlni. Közben készítsük el a tölteléket. A csirkemellet
vágjuk vékony csíkokra, szórjuk meg grillfűszerrel, és forró
olajban jól pirítsuk meg. Adjuk a húshoz a felszeletelt gombát és süssük át. Vegyük le a tűzről. Adjuk a gombás
húshoz a felkarikázott paradicsomot, a sajtot, majd az
öntetet is, végül az egészet alaposan keverjük össze. A tésztaháromszögekből vegyük ki a fóliát, mindegyikbe rakjunk
egy salátalevelet, és töltsük meg a húsos töltelékkel.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Tűz volt a kórházban. Miután eloltották a
tüzet, a tűzoltók főnöke jelenti a főorvosnak:
– A tüzet eloltottuk. Az alagsorban találtunk hét áldozatot. Mesterséges légzést alkalmaztunk.
Egyiküket sikeresen visszahoztunk az életbe, de a többi
hatnál sajnos nem jártunk sikerrel.
A főorvos elájul, majd mikor magához tér, kérdik mi történt, mitől lett rosszul?
– Attól, hogy az alagsorban nincs semmi más, csak a hullaház!
***
Az apuka megkérdi kisfiától:
– Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem a házi feladat megoldásában?
– Nem.
– Na és mit mondott a megoldásodra?
– Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.

Egy gazdag gróf kéthetes nyaralásból jön haza, a kocsisa
kinn várja az állomáson.
– Na, fiam, történt valami, míg távol voltam?
– Nem történt semmi, hacsak az nem, hogy a Bodri, a
nagyságos úr kedvenc kutyája megdöglött.
–És mitől döglött meg a szerencsétlen?
– Megfeküdte a gyomrát a sok sült lóhús.
– Hogy jutott a Bodri annyi lóhúshoz?
– Hát mert a lovak bennégtek az istállóban.
– Hogy-hogy, leégett az istálló?
– Igen, a tűz átterjedt a palotáról.
– Leégett a palota? De miért?
– Mert a nagyságos úr anyja ravatalán felborult a gyertya.
– Meghalt az anyám?
Az ijedt kocsis:
– Hát hogy ne kapott volna szívrohamot a szerencsétlen,
amikor megtudta, hogy a nagyságos úr felesége megszökött a titkárával!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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