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Karácsonyi ajándékok
A koronavírus okozta korlátozások
miatt tavaly sajnos nem tudtuk megszervezni az elmúlt években már szokássá vált
karácsonyi ünnepséget. Ennek ellenére a
gyerekek természetesen nem maradtak
ajándék nélkül. Mindenkihez személyesen
eljuttattuk az önkormányzat karácsonyi
ajándékát, reméljük, hogy örömmel fogadták.
A gyermekek mellett az idősebbekre
is gondoltunk. Minden 60 év feletti köblényi lakos átvehette az önkormányzat által
biztosított vásárlási utalványt 20 ezer Ft.
értékben.

Falugondnoki közlemény
Kedves Lakosok!
Először is szeretném megköszönni türelmüket és segítőkészségüket, amellyel segítettek
abban, hogy beleszokjak a falugondnoki munkámba.
Ebben a nehéz helyzetben szeretném megkérni Önöket, hogy lehetőségükhöz mérten ne
aprózzák el a heti bevásárlási igényüket, mivel több család részére be kell vásárolnom
a vírus helyzetre való tekintettel. Mindezek mellett pedig felhívnám figyelmüket,
hogy élelmiszert tudok vásárolni.
Ennek megfelelően kérem, hogy hétfőn, szerdán és pénteken igényeiket legkésőbb aznap 8.30-ig adják le telefonon.
Kedden önkormányzati teendőimet végzem, csütörtökön tápot és benzint hozok.
Minden jót és további jó egészséget kívánok!
Ágota
falugondnok

Pályázati támogatás: temetői infrastruktúra fejlesztésére
A Magyar Falu Program keretein belül 2020-ban került kiírásra az önkormányzati
tulajdonú
temetők
infrastrukturális fejlesztésének támogatására kihirdetett pályázat. Bár a köblényi temető területe nem, a sírház azonban

önkormányzati tulajdonban áll, így a község jogosult volt a pályázati anyag beadására. Az elsődleges cél egy új kegyeleti
hűtő beszerzése volt, hiszen az eddig használt hűtő már 26 éves, többször javításra
szorult, karbantartása pedig költséges.
Emellett a szertartások kihangosítására
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szolgáló eszközök beszerzése szerepelt
még a beadott pályázatban, melyek természetesen más rendezvényeken is
hasznosíthatók lesznek. A pályázat pozitív
eredményt hozott, mely 100 %-os, vissza
nem terítendő támogatást jelent. Az elnyert keretből megvásároltunk egy új,
egytálcás kegyeleti hűtőt, amely már a mai
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elvárásoknak megfelelő specifikációkkal
rendelkezik. A hangosításhoz pedig beszerzésre került két aktív hangfal állvánnyal, két db mikrofon, és szintén az
azokhoz tartozó állvány, valamint a felszereléshez szükséges egyéb kellékek (kábeldob, elosztók, stb.).

Temető melletti bekötőút szélesítése
A temető mellett elhaladó (Béke u. 21hez vezető) bekötőút szilárd burkolattal
nem rendelkezik, ráadásul néhány szakaszon eléggé veszélyes a környezete. Alatta
számos pince is áthalad, melyek egy része
régóta nem használt, állaguk romos. Az
egyik szakaszon pedig közvetlenül a partfal mellett fut, amely több szempontból is
kockázatos. Ezen a szakaszon korábban
történt némi stabilizálás, viszont a nyomvonal szélesítése szükségessé vált. Az év
végén az önkormányzat megbízott egy
környékbeli vállalkozót a földmunkák elvégzésével. Az út így a leginkább kockázatos, kb. 30 m hosszúságú részén mintegy
1,3-1,5 m-rel került szélesítésre.
Egyúttal a tűzoltó szertár melletti, korábban törmelékkel feltöltött telekrész kitisztítása is megtörtént.

Jótékonysági turkáló a kultúrházban

Márciusban a Magyar Máltai Szeretszolgálat segítségével jótékonysági turkálót tartottunk a kultúrházban.

A ruhákat a falugondnoki busszal szállította Toronicza Lászlóné Ágota Pécsről.
Köszönetet illeti Puskás Antalt, az egyházaskozári Máltai Szeretetszolgálat vezetőjét, hogy segített a közvetítésben, valamint
a pécsi irodának, hogy ilyen gyorsan lehetővé tették a szállítást! A használt ruhákból,
cipőkből, gyermekjátékokból bárki ingyenesen vihetett, mennyiségi korlátozás nem
volt. A ruhák jelentős része (kb. kétharmada) elkelt. A megmaradt jó minőségű
ruhák a vékényi önkormányzatnak és a
szászvári gyermekjóléti szolgálatnak került átadásra.
A vírushelyzetre való tekintettel minden higiéniai feltétel biztosításra került. A
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falubeliek nyitott ablak mellett válogathattak, belépéskor kézfertőtlenítés történt,

illetve biztosítottuk a másfél méteres védőtávolságot. Ezen kívül természetesen
kötelező volt a maszk használata is.

Múltidéző fényképek
Szeretnénk néhány régi fényképpel, egy-egy régi eseménnyel felidézni falunk történetét. Ezúton is biztatunk mindenkit, hogy akinek a faluról, annak bármely részéről, házáról
vagy a környékéről régi fényképe van otthon, és azt szívesen megosztaná, kérjük jelezze az
önkormányzatnál. Sok olyan kincs lapul néha a fiókok mélyén, ami nagyon sok régi emléket
felidézhet.

A köblényi iskola alsó tagozatos diákjai kb. 1958-59-ben.
A képen szerepel (nem teljes lista): Dobai Ádám (igazg.), Somogyvári Éva; Hernesz Mária; Dékány József; Bernáth Józsefné (takarítónő); Somogyvári Mária; Jobbágy Lajos; Csík Mária; Kőműves Katalin; Bognár Edit; Kovács Aranka; Kovács Ibolya; Bezdán Gyula; Hollósi Károly; Németh
Zoltán; Dana József; Tóth Mária; Pintér József; Dobai Tamás; Vörös Béla; Jordán György; Major
Gizella; Tieber Teréz; Tieber Erzsébet; Décsi Etelka; Skobrák Mária; Vókó János; Szabó Endre;
Köszönjük a fényképet Végh Istvánnénak,
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Köblényi elsőáldozók kb. 1954-55-ben
A képen szerepel: 1. sor: Takács István; Tóth Miklós, 2. sor: Hernesz József; Egyed Edit; Ollop
Ernő (plébános); Szalóky Anna; Stercz József 3. sor: Pintér Imre, König Katalin, Kőműves Mária,
Bogádi Mária, Dana Erzsébet, Kolesznyikov Gizella

Köblényi elsőáldozók (1970.06.07)
A képen szerepel: Végh Tünde, Frucht Ágnes, Barna Ildikó, Bánkuti Ibolya, Jordán Angéla, Gáspár Éva, Deák Nándor, Rippl József, Lindauer József, Barát József (plébános), Gaál József (kántor)
Köszönjük a képet Végh Istvánnénak. A képeken szereplők azonosításában pedig köszönjük Végh Istvánné, Hernesz Mária és Pápainé Szabó Matild segítségét!
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Önkormányzati Közlemény
Tisztelt Lakosság, Kedves Köblényiek!
Az utóbbi napokban és hetekben a koronavírus járvány egyre erőteljesebben fertőz a
környéken, és mint már bizonyára értesültek róla, településünkön is megjelent. A vírus
most már bárhol jelentkezhet, ezért kérjük, nagy óvatossággal ügyeljenek önmagukra és
közösségükre.
A fokozott kockázatok miatt érdemes röviden újra összefoglalni a betegséggel, tennivalókkal kapcsolatos ismereteket.
A leggyakoribb tünetek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Emellett az egyik jellegzetes tünet az
íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha úgy
érzi, hogy a koronavírus tipikus tüneteit produkálja, akkor se essen kétségbe, járjon el az
alábbiak szerint:
Maradjon otthon!
Értesítse háziorvosát telefonon, aki ki fogja kérdezni Önt. Ha az egyeztetés során a
házorvosban is felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja és a tünetei enyhék, tehát nem
igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos
Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavétel céljából. A mintavétel történhet otthonában, vagy
esetleg egy mobil szűrőállomáson, a helyszínről a mentők értesítik Önt. A mintavétel
eredményéről a háziorvos értesíti Önt. Fontos, hogy a PCR-mintavétel előtt négy-öt órával ne egyen, ne igyon, ne mosson fogat, ne dohányozzon! Az eredmény kézhezvételéig
tekintse magát fertőzöttnek és aszerint járjon el!
Állapotáról értesítse a családtagjait és mindazokat, akikkel az elmúlt 3 napban kapcsolatba került, főként, ha zárt térben 10 percet meghaladó időt töltöttek együtt maszk nélkül!
Ha többen élnek egy háztartásban, a családtagokkal tartson kellő távolságot! A levett
ruházatot mielőbb mossa ki, az ágyneműt gyakran cserélje! Gyakran, rövid időre szellőztessen. Kezelje a tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel
pl. gyógyteák, pihenés stb., hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. Igyon elegendő
folyadékot!
Ha súlyosbodnak a tünetei, légzési nehézség, szúró háti vagy mellkasi fájdalom jelentkezik magas lázzal, akkor értesítse a háziorvosát vagy hívjon mentőt!
A 2021. március 08-tól életbe léptek a szigorító kormányzati intézkedések, melyről a
hivatalos tájékoztatót minden háztartáshoz eljuttattuk. Kérünk mindenkit ezek figyelembe vételére. Amennyiben bárkinek segítségre lenne szüksége a vírushelyzettel kapcsolatban, forduljon bizalommal az önkormányzathoz.
Köszönjük azoknak, akik betartják az előírásokat, védve ezzel önmagukat és a környezetükben élőket is. Bízunk abban, hogy nem fog növekedni az igazolt esetszám Köblényben és hamarosan minden visszatérhet a normális kerékvágásba.
Köblény, 2021.03.10.
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Rövid hírek
Emelkedik a temetési segély és a
beiskolázási támogatás maximális öszszege – Az önkormányzat gazdálkodási
helyzete lehetővé tette, hogy az egyszeri
temetési segély és a beiskolázási támogatás
maximális összege áprilistól 25000 Ft-ra
emelkedjen.
Andróczi Istvánné Ibolya nyugdíjba
vonul – 2021. március elsejétől Ibolya
megkezdi nyugdíjas éveit. Ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi munkáját és
kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt
és örömteli nyugdíjas éveket. Ibolya feladatait a szociális gondozásban Apáti Renáta vette át.

Közmunkaprogram – 2021. március
elsejétől továbbra is négy fő alkalmazására
nyílt lehetősége a köblényi önkormányzatnak. Két fővel meghosszabbítottuk a
szerződést, két fő pedig újonnan került felvételre.
Megérkezett az új kereszt – Novemberben elkészült és felállításra került az új
kereszt a Kossuth utca végén. A műtárgyon
elhelyezett márványtábla emlékeztet az
eredeti kereszt 1817-es felállítására. Az új
kereszt Amrein István munkája. Köszönjünk a felállításnál nyújtott segítséget Dékány Lászlónak.

Kerti hulladékok és az avar égetése –
2021. január 1-jétől nem lépett hatályba az
erre vonatkozó országos tilalom. Egyelőre
önkormányzati hatáskörben marad ennek
a szabályozása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban hozott rendelet továbbra is érvényben marad: a háztáji zöld
hulladékok égetésére ezentúl is szerdai napon van lehetőség.
Nőnap – Ezúton is köszöntünk még
egyszer minden köblényi lányt, hölgyet,
asszonyt, édesanyát, nagymamát és dédmamát a Nőnap alkalmából!

Fotó: Erik Buyle
Kamera – Fölkerült a három új térfigyelő kamera a Béke utcában, illetve az Újtelepen. Jelenleg még nem üzemelnek, az
EON-bekötésre várunk. Ezzel mind a 11
kamera kihelyezésre került már, így a közterületek jelentős részének forgalma ellenőrizhető.

Szemetelés a temetőben – Szeretnénk
megkérni a Tisztelt Lakosságot és a sírokat
látogató hozzátartozókat, hogy a temetőben kizárólag a kijelölt hulladéklerakóba
helyezzék a szemetet! A temető körüli fák
és bokrok alatt – kimondottan az alsó sírok
mellett – rengeteg az eldobott mécses, nejlon és egyéb hulladék. Óvjuk és figyeljünk
oda környezetünkre!
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Egyéb érdekességek
Madáretetés télen
Bár idén sem volt igazán kemény a
tél, a madarak téli etetése ezúttal sem maradt el. Mintegy 6-7 madáretető került kihelyezésre még ősz végén a köblényi
közterületekre. Ezeket rendszeresen látogatták a madarak, nagyjából két zsák napraforgómag el is fogyott. Az etetőket a házi
és mezei veréb mellett rendszeresen látogatták a zöldikék, csízek, szén- és barátcinegék, tengelicek és sármányok.
A madarakat célszerű tavasszal a fagyok elmúltáig etetni, tehát nagyjából
március közepén, végén a legjobb befejezni.

Tengelic az etetőn

Bagolyládák a templomtoronyban
A köblényi templom tornyában az
első költőláda 1988-ban került kihelyezésre a nyugatra néző ablakba, kimondottan a baglyok költésének segítésére.
Először 1995-ben foglalták el a fészket a
gyöngybaglyok, ebben az évben 6 fióka kirepült. A következő évben már macskabagoly költött a ládában. A sikeres költés után
4 fióka repült ki. 1997-1998-ban sikertelenül költöttek a madarak, majd 1999-ban
újabb 3 fiókat neveltek fel sikeresen a szülők. 2000-ben és 2001-ban négy, illetve 7
gyöngybagoly fióka repült ki a fészekből.
Az utolsó sikeres költés 2002-ban volt,
amikor újra macskabagoly pár foglalta el a
ládát és nevelt fel sikeresen 4 fiókát. A torony keletre néző ablakába 2001-ben helyezett ki az MME egy újabb költőládát,
amelyben 2002-ban gyöngybagoly költött. Ekkor három gyöngybagolyfióka kirepült.
2003 óta tehát mindkét költőláda lakatlan, azóta egyszer sem költöttek baglyok a templomtoronyban. A hosszú
szünet mögött valószínű-leg nem helyi tényezők állnak.

A költőláda belső tere forgáccsal bélelt

A gyöngybagoly és a macskabagoly
állományát igen erősen befolyásolja a téli
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időjárás. A tartós, többnyire 10 cm-t
meghaladó hótakaró esetében a baglyok
táplálékát adó rágcsálók nem a hó felszínén közlekednek, hanem az abban vájt járataikban, így a madarak táplálékforrása
erősen beszűkül. Ezek a fajok nem halmoznak fel zsírréteget a téli időszak átvészeléséhez, így egy szokatlanul kemény tél
akár az állomány kétharmadát is elpusztíthatja. Ezt a trendet tapasztalták a szakemberek a 2002-2003-as tél idején is, amikor

a baranyai populáció jelentős része sajnos nem vészelte át a téli időjárást.
Azóta a baglyok száma fokozatosan
erősödik vissza, Baranya megye északi részén is újra megjelentek tavaly az első
költő párok. Így jó esély van arra, hogy
idén tavasszal már a köblényi költőládákban is újra fészkelnek a madarak. Az
utóbbi években a költőládák állapota
eléggé leromlott. Idén februárban megerősítésre, felújításra kerültek ezek a Magyar Madártani Egyesület iránymutatásai
alapján.

Csapadék
A 2020-as év összességében szárazabb időjárást hozott a környékünkön,
mint az átlag. Tavaly összesen 627 mm csapadék hullott le, míg a magyaregregyi hivatalos mérőállomáson 802 mm az átlagos
éves mennyiség (Itt egyébként 625 mm-t
mértek 2020 égészében). Az eloszlása is
eléggé szélsőségesen alakult. Négy olyan
hónap is volt (január, április, május, november), amikor a havi átlag egyharmada

sem hullott le. Ugyanakkor az augusztus és
az október lényegesen több esőt hozott a
megszokottnál.
Az idei év első két hónapjában ismét
elmaradtunk a január-februári átlagtól. A
tavaszi esőkre (és reméljük már nem hóra),
nagy szükség lesz a földeken és kertekben.
(Az itt közölt adatok amatőr körülmények között kerültek rögzítésre.)

Összeg / Lehullott csapadék (mm)
Átlag / Sokéves átlag (Magyaregregy)

Lehullott csapadék Köblényben (2021)
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Közérdekű információk
Szemétszállítás
A kommunális hulladékgyűjtés idén is
minden héten hétfőn van. A szelektív hulladék elszállítása 2020. januártól minden hónap negyedik péntekén történik. Ez
márciustól a következő dátumokra esik:
Szentmisék
Május végéig várhatóan ezeken a vasárnapokon lesz soros szentmise a köblényi
templomban (az időpontok módosulása
előfordulhat). A pirossal kiemelt napokon a
szokásostól eltérően nem 08.30-kor kezdődik.

2021. március 26.
2021. április 23.
2021. május 28.
2021. június 25.
2021. július 23.

2021.
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

március 21.
–
április 04. (Húsvét) –
április 11.
április 25.
–
május 02.
–
május 16.
–
május 23. (Pünkösd) –
május 30.
–

08.30
08.00
08.30
08.30
08.30
08.30
08.00
08.00

Egészségügy – elérhetőségek, időpontok, nyitva tartások
Komló, Kossuth Lajos u.103.
Telefonszám: 72/481-510

Házi és gyermekorvosi
ügyelet

Gyermekorvos:
Dr. Andrási Friderika

Szászvár, Arany János u. 30.
Telefonszám: 72/389-021

Háziorvos:
Dr. Temesi Gyula

Kárász, Ady Endre u. 20
Telefonszám: 72/520-706

Fogorvos:
Dr. Úr Andrea

Szászvár, Rózsadomb u. 1.
Telefonszám: 72/389-309

Labor

Telefonszám: 72/589-044

Gyógyszertár

Szászvár, Május 1. tér 1.
Telefonszám: 72/389-060

Körzeti állatorvos:
Dr. Csősz Gyula

Kárász, Fürdő u. 14
Telefonszám: 30/986-0969

Munkanapokon összevont ügyelet
du. 15.00 és reggel 07.00 között.
Hétvégén és munkaszüneti napokon
külön gyermekorvosi ügyelet is 0-24
között.
hétfő: 8-11.00, 15-16.00 között
kedd, szerda, csütörtök:
8-10.00 között
péntek: 8-11.00 között
hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
8-11.30
szerda: Szalatnakon
hétfő, szerda: 12-18.00 között
kedd, péntek: 8-14.00 között
csütörtök: iskolafogászat
munkanap 7.30-09.00 között
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 08-17.00-ig
péntek: 08-16-ig
szombat: ügyelet 8-11.00-ig

Közüzemi információk

EON Déldunántúli
Áramszolgáltató
Rt.

Mobiltelefon:
06 20/30/70/ 459 96 00
Vezetékes telefon:
06 52/ 512 400
H-K-Cs-P: 8:00-18:00
Sz: 8:00-20:00

Baranya-Víz Zrt.

Telefon: +36 69/311-144
E-mail: vizmu@baranyaviz.hu

Mérőállás bejelentés
Vezetékes telefonról (0-24 óráig):
06-80-210-211 (ingyenesen hívható)
Mobiltelefonról (0-24 óráig):
0630/344-9488 (normál díjas)
SMS-ben (0-24 óráig):
0630/344-4999 (normál díjas)
Cím: Mohács, Budapesti országút 1.
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Baranya
Megyei
Kormányhivatal
ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei

Komlói Járási Hivatalának

Nem befolyásolják a kormányablakok nyitva tartását a március 8-ától életbe lépő szigorítások, azonban a kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy csak a legszükségesebb,
halaszthatatlan ügyekkel keressék fel a kormányablakokat, és lehetőség szerint válasszák az
elektronikus ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfélszolgálatok az eddig megszokott előzetes
időpontfoglalást követően fogadják az ügyfeleket.
A társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét. Így a november 4. után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig Magyarország területén használhatók
maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3. között jártak le.
KORMÁNYABLAK
OSZTÁLY

HATÓSÁGI ÉS
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Osztályvezető:
Dr. Bácsai Márta

Osztályvezető,
Dr. Klumzer Tünde

ÉLELMISZERLÁNCBIZTONSÁGI ÉS
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
OSZTÁLY
Osztályvezető:
Dr. Simonné Dr. Hódosi Szilvia

Komló, Városház tér 3.
72/795-063
komlo.kab@baranya.gov.hu

Komló, Városház tér 3.
72 / 795-044
komlo.hatosag@baranya.gov.hu

Komló, Berek utca 3.
72 / 581-390
komlo.ebao@baranya.gov.hu

Ügyintézés kizárólag előzetes
időpontfoglalással!

Hétfő

8-16 óráig

Hétfő

8-15 óráig

Kedd

8-12 óráig

Kedd

8-15 óráig

Szerda

8-17.30 óráig

Szerda

8-15 óráig

Csütörtök

8-12 óráig

Csütörtök

8-15 óráig

Péntek

8-12 óráig

Péntek

8-12 óráig

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

FÖLDHIVATALI
OSZTÁLY

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
OSZTÁLY

Osztályvezető:
Götzerné Páva Mária

Osztályvezető:
Hardi Gábor

Osztályvezető:
Herczegné Dr. Galambos Anita

Komló, Bajcsy-Zs. utca 9/1.
72 / 582-300
komlo.foglalkoztatas@baranya.gov.hu

Komló, Berek utca 3.
72 / 483-110
komlo.foldhivatal@baranya.gov.hu

Komló, Bajcsy-Zs. utca 5.
72 / 582-155
komlo.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu

Hétfő

8-12 óráig

Hétfő

8-12 óráig

Hétfő

8-16 óráig

Kedd

8-15.30 óráig

Kedd

8-15.30 óráig

Kedd

-

Szerda

8-12 óráig

Szerda

8-12 óráig

Szerda

8-16 óráig

Csütörtök

8-15.30 óráig

Csütörtök

8-15.30 óráig

Csütörtök

-

Péntek

8-10 óráig

Péntek

8-10 óráig

Péntek

8-12 óráig
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Vidám percek – falusias viccek 
Kívánságműsor
Parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot. 

A kanyar
A székely utast vesz föl a kocsijára. Ahogy mennek a kanyargós úton, egy kivételesen éles kanyar tűnik fel előttük,
de a székely nem fékez, sőt odacsap a lovak közé.
- Fékezzen bátyám, mert kisodródunk!
- Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült bevennem ezt a kanyart.
Nem is lassítanak, és be is veszik a kanyart. Nemsokára egy újabb éles kanyar tűnik föl előttük. Az utas megint
megszólal:
- Fékezzünk, bátyám, mert itt halunk meg!
- Negyven éve ezen az úton járok, eddig mindig sikerült bevennem ezt a kanyart.
Nem lassítanak, de beveszik ezt a kanyart is. Ezután egy harmadik kanyar is föltűnik, de az utas már nem szól
semmit, gondolja, tudja a székely a dolgát. A kanyarnál a kocsi kisodródik, felborul és darabokra törik. A kocsi
roncsai közül egyszer csak kikászálódik az öreg székely, és így szól:
- Negyven éve ezen az úton járok, de ezt a kanyart még sose sikerült bevennem! 

Élet vidéken
Lemegy a televízió stábja egy kis faluba, és betérnek egy paraszt bácsi háza tájára. Beáll a kamera, forog a hang,
kérdezi a riporter:
– Jóska bácsi, kérem, a fővárosi nézők roppant kíváncsiak, hogy zajlik az élet itt vidéken. Elmesélné nekünk egy
átlagos napját?
– Hogyne, kérem, szépen. Aszongya, hogy felkelek reggel ötkor, felhajtok egy kupica szilvát…
– Állj, állj, állj, leállunk – hadonászik kétségbeesetten a riporter. – Jóska bátyám, mit gondolnának magukról a
városiak, ha megtudnák, hogy már kora reggel alkoholizálnak? Mondja inkább azt helyette, hogy olvas valamit.
Rendben?
– Rendben. Szóval, akkor reggel felkelek, átfutok gyorsan egy újságcikket. Reggeli mellé aztán átböngészem a
napilapot. Kiengedem a jószágot, kimegyek dolgozni a mezőre, viszek magammal könyvet is, néha belekukkantok egy kicsit. Ebéd mellé elolvasok még egy fejezetet, aztán délután tevékenykedem a műhelyben, közben átlapozgatok egy magazint. Vacsoránál óvatosan átböngészek pár oldalt, utána meg átmegyek a könyvtárba, és
együtt olvasunk a fiúkkal. A könyvtár aztán tízkor bezár, de mi átmegyünk még egy kicsit a Pistához, annak van
otthon nyomdája. 

(Forrás: www.vicc24.hu)

