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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Viccek
- Pincér, nem tudna valami
könnyû ételt hozni?
- De igen, uram! Hozhatok
például egy tizenöt dekás
hússzeletet, az nálunk csak
hat deka.
*
- Mi az abszolút legjobb
fizikai megfigyelés politikusoktól?
- Az üres fejnek jobb az
akusztikája.
*
Az állatorvos elmegy az
emberorvoshoz.
Az
megkérdezi:
- Mesélj, mi a panaszod?
Mire az állatorvos:
- Hja, így könnyû!
*
A skót a pályaudvaron
megkérdezi a hordártól, hogy
mennyiért viszi ki a csomagjait.
- Az elsõt két pennyért, a
többit egyért.
- Akkor az elsõt én viszem,
maga pedig vigye a többit.

*
A fökönyvelõ elmegy az
igazgatóhoz, és így szól:
- Add, kérlek, kölcsön a
titkárnõdet, mert az enyém
tegnap megbetegedett!
- Nagyon szívesen! Jól
gépel, nézd milyen szép, és
van valami, amit sokkal jobban tud, mint a feleségem kacsint az igazgató.
Három nap múlva a
fõkönyvelõ visszakíséri a
kölcsönkapott hölgyet:
Köszönöm
a
szívességedet! Tényleg nagyon jól gépel, gyönyörû is, de
azt a valamit szerintem nem
tudja jobban mint a feleséged! - vigyorog a
fokönyvelõ.
*
- Használt az altatópor, amit
a múltkor felírtam önnek? kérdezi az orvos a páciensétõl.
- Sajnos nem. Pedig minden
este beszórtam vele az ágyamat.

KEFIR

házilag történõ készítéséhez
szükséges ( t e j a l a p ú ) k e f i r g o m b a e l a d ó !
A kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
megõrzésének alapja!
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
Egy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
A gomba egy-két hetente megkettõzi önmagát, s így
a) a naponta elkészíthetõ kefirmennyiség folyamatosan nõ, illetve
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
Utánvéttel postázzuk.
Elérhetõség:
Email:
kefir.caucasus@gmail.com
Telefon : 0751312868

Kriterion könyveket forgalmazok
Brassóban. (A rókaszemû menyecske, Az égig érõ fa, Mûemlékes füzetek és még sok más.)
Telefon: 0730-424286
*
Eladó Borszéken a központban, kõ
alapra épült fa lakóház ( 3 szoba,
konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári
konyha, pince), víz bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar végén
patak, tiszta telekkönyvvel.
Telefon: 0724-699797 és 0266 315616
*
63 éves, független, nem iszákos,
nem dohányzó férfi vagyok; keresek
házasság céljából egy megbízható nõt.
Kovászna megye elõnyben.
Jelige: "Nem fogsz csalódni"
Tel: 0731-502209 - 17.00 óra után
*
Szeretnék megismerkedni komoly
kapcsolat céljából 20 - 30 év közötti,
komoly gondolkozású, káros szenvedélyektõl mentes nõvel. Ha falusi vagy,
annál jobb! Kalandorok kíméljenek.
Jelige: "Piros tulipán"

Apróhirdetések
Eladok kalaposmesterséghez használt formákat, eszközöket és szalagot. Telefon: 0255-257476, 18 óra
után.
*
Eladó roncsprogram-értékjegy (tichet-"rabla"). Telefon: 0740-814600
*
Veszek tizenkét személyes ezüst
evõkészletet, koronajelzéssel.
Telefon: 0255-257476, 18 óra után.

Társkeresõ
*
Csíkszeredai (54) igényes megjelenésû, vidám személyiségû, õszinte hölgy
vagyok, aki egy harmonikus kapcsolat
reményében, ismerkednék egy intelligens, ápolt, barna úriemberrel 53 - 58
éves korig. Nem bánod meg, ha felhívsz.
Telefon: 0746-875152

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2010. okt. 18.
Az “Dmitrij Ivanovics Mengyelejev” c. rejtvény megfejtése:
Periódusos rendszer. Tobolszk. Orosz kémikus.
Nyertesünk: Ercsei Rózália Marosvásárhely-i olvasónk. Gratulálunk!
Hirdessen ingyenesen!
Ha beküldi az utolsó két lapszám hirdetési szelvényeit, a
beküldött hirdetéseket egy alkalommal közöljük ingyenesen
Ezt a lehetõséget csak magánszemélyek vehetik igénybe!
Többszöri közlés esetén: 0,5 új lej/szó.
Jeligére csak felbélyegzett borítékokat továbbítunk.

TÁRSKERESÕ
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*
- Lépjenek ki, akik szeretik
a zenét! -üvölt az õrmester a
felsorakozott katonáknak.
Öten kilépnek a sorból.
- Mit kell énekelni? - kérdi
az egyik.
- Semmit. Átviszik a tiszti
klubba a zongorát.
*
Három embert hív magához
az Isten, hogy megjutalmazza
õket: egy oroszt, egy románt
és egy magyart. Az orosz egy
fantasztikus sportkocsit szeretne, a román egy szuper
motort, míg a magyar csak
egy Ceaucescu portrét. Mindhárman megkapják, és egy év
múlva ismét megjelennek, hogy beszámoljanak a fejleményekrõl. Az orosz begipszelt kézzel kezdi:
- Karamboloztam az
autómmal. Még nem
szoktam meg a gyors
tempót.
A román oxigénsátorban bekötött fejjel
mondja:
- El akarták lopni a
motoromat. Mikor
odamentem, jól megvertek.
Végül megérkezik a
magyar, hófehér luxuskocsin,
a sofõr kinyitja az ajtót és az
elé gördülõ vörös szõnyegen
szivarozva a többiek elé áll.
- Jézusom, te mit csináltál a
képpel, hogy így megtollasodtál?
- Semmi különöset. Kiálltam a Hõsök terére, leraktam
magam mellé a képet, és ezt
írtam alá: Egy köpés tíz forint!
*

Sepsiszentgyörgyön, a Gr. Balan sugárúton,
(a Penny és a taxiállomás közt félúton)
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
Saját hõközpont, új fûtõtestek,
parkett, csempe, különbejáratú szobák, egy erkély stb.
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
Irányár: 40.000 euró. Alkudható!
Érdeklõdni:
a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com
Mi a nõi megérzés?
- A logika teljes hiányának
árnyaltabb megfogalmazása.
*
Egy asszony panaszkodik

az orvosánál:
- Doktor úr, segítesem rajtam! Nem tudom mit tegyek,
ugyanis a férjem állandóan
beleszól a vezetésembe.
- Nyugodjon meg, asszonyom, a legtöbb jogosítvánnyal
rendelkezõ férj ezt csinálja,
ha a felesége vezet.
- Csakhogy én nem autót
vezetek, hanem villamost!
*

Esküvõ után a võlegény a
menyasszonnyal feltûnés
nélkül távozni készül, de az
anyós az ajtóban útjukat állja.
Võmuram,
aztán kímélje a
kislányomat!
- Legyen nyugodt, mama!
- Csak azért mondom, mert áldott
állapotban van.
*
- Feküdjetek hátra, emeljétek fel a
lábatokat, és úgy
mozgassátok,
m i n t h a
kerékpároznátok! mondja a tornatanár.
- Béla, te miért nem
csinálod azt, amit a többiek?
- Tanár úr én lefelé megyek
a lejtõn.
*
Két fiú beszélget :
- Képzeld, a nõvérem lovagolni jár, hogy lefogyjon.
- Na és? Van eredménye?
- Persze! A ló már húsz
kilóval könnyebb.

Adolf von Menzel

