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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Viccek
Készületlen, ám kreatív
diákok tollából

A századfordulón Ady termékenyítette
meg a tudósokat.

Petõfi úgy rohant a csatába, hogy jobb
kezében a vers, bal kezében pedig a
kard volt.

Viccek

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.
A VODAFONE ügyfél Radnóti Miklós fasiszta építõtáborban
halt meg.
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
szolgálat aranyköpései:
(folytatás)
Irányár: 40.000 euró. Alkudható!
Amíg Madách a börtönben sínylõdött, Móricz Zsigmond késõbb megnõsül, Ügyfél: Vettem maguknál egy mobil- Érdeklõdni:
és elveszi feleségét.
telefont, de nem mûködik!
felesége romlásnak indult.
a 0751-312868 telefonszámon
Hotline: Ha megpróbálja felhívni a teA
néma
Katrin
hallgatag
lett.
lefonját,
mit
hall?
vagy
emailben: okipussz@gmail.com
Szulimán szultán az egri vár alatt ha(Források: Vicclap.hu, Hotdog.hu, Petya oldala.hu)

ragjában megütötte a gutát.

Arany János 1817-tõl 1822-ig szüleA janicsárok felmentek Budára, elsza- tett.
porodtak és elfoglalták a várat.
A Hunyadi László olyan ballada,
IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép amelyben a fõhõst feldolgozzák.
pótlásáról személyesen gondoskoRákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy bedott.
lefulladt a Rodostóba.
IV. Béla várromokat épített.
Arany János velszi bárdokkal sújtott le
A hõsies várkatonák általában nem ér- a Habsburg-házra.
ték meg a haláluk napját, mert már koLeonardo da Vinci két olasz földbirtorábban elestek a csatában.
kos volt a középkorban.
Mikor II. Endre a Szentföldrõl hazatért,
országát és feleségét fenekestül fel- Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg.
fordulva találta.

Ügyfél: Ez a szám nem kapcsolható.
Hotline: És milyen hálózaton van éppen a telefon?
Ügyfél: Hálózat?
Hotline: Mit lát, mi van a telefon képernyõjére írva?
Ügyfél: Semmit.
Hotline: Semmit?
Ügyfél: Semmit, teljesen üres.
Hotline: Uram, bekapcsolta maga a
telefonját?
Ügyfél: Bekapcsolni?

- Vodafone ügyfélszolgálat, Endrõdi
Csaba vagyok, miben segíthetek?
- Halló. Kovács Szilárddal szeretnék
beszélni.
- Vodafone dolgozó?
- Nem vagyok Vodafone dolgozó, de
ez
magának miért fontos?
Dugovics Titusz hátsóját a falnak tá- Petõfi egy szegény cselédlány és a - Nem maga, hanem a Kovács Szilárd
magyar
nép
fia.
masztotta, és azon felmászott.
nevû úr, akit keres, a Vodafone-nál
dolgozik?
- Igen, vele szeretnék beszélni.
h á z i l a g t ö r t é n õ k é s z í t é s é h e z - Keresem... Nem... Nálunk nem dolilyen nevû kolléga.
s z ü k s é g e s ( t e j a l a p ú ) k e f i r g o m b a e l a d ó ! gozik
- Köszönöm, viszont hallásra.
A kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
Ügyfél: Tényleg igaz, hogy a Vodafon
megõrzésének alapja!
csomagom
hétvégi percdíja 12 forint?
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
HotLine: Igen, így van...
Egy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
Ügyfél: Akkor is ha Vodafone-t hívok,
A gomba egy-két hetente megkettõzi önmagát, s így
meg ha Pannont, Westelt, vagy MADa) a naponta elkészíthetõ kefirZAGOSAT?
mennyiség folyamatosan nõ, illetve
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
- Jóestét, valami gond van a telefoUtánvéttel postázzuk.
nommal, nem tudok SMS-t küldeni,
Elérhetõség:
pedig fontos lenne...
Email:
- Jelenleg karbantartás van a közkefir.caucasus@gmail.com
pontban, ezért nem mûködik az SMS
Telefon : 0751312868
szolgáltatás.

KEFIR

Keresem G y ö r g y M á r i a - M a g d o l n á t ,
gyergyószentmiklósi lakost. Az utóbbi
években Gyergyóditróban tartózkodott..
Telefonszámom:
0255-257476
*
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 alap-

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
*

Apróhirdetések
ra 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
*
Eladó roncsprogram-értékjegy (tichet"rabla"). Telefon: 0740-814600

Társkeresõ
43 éves Sepsiszentgyörgyi,
elvált nõ vagyok, szõke, kék szemû,
160/67 kg. Megismerkednék olyan
férfival, aki egyedül lakik. Az a
fontos, hogy egyetértés legyen és
szeretet. Csak hívásra válaszolok.
Telefon: 0754-928706

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. jan. 24.
A “Rejtvény – 2010--26” c. rejtvény megfejtése:
Amerikai órás és feltaláló. Württemberg. Linotype gép.
Nyertesünk: H e g y i A n t a l S z é k e l y u d v a r h e l y -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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APRÓHIRDETÉS

- Aha... akkor nem tudna a nevemben
elküldeni egy sürgõs SMS-t? Én itt vagyok az Árpád híd budai hídfõjénél, a
barátnõm meg a túloldalon a pesti hídfõnél, és üzenni kéne neki, hogy jöjjön
át, mert itt várom...
- Sajnos én sem tudok üzenni, de miért nem próbálja meg felhívni?
- Öööööö... ja jó... tényleg...! Köszönöm a segítséget!

megnyomni azt a gombot, amelyiken
egy kis piros telefon vany...
Ügyfél: Most így beszélgetés közben?
HotLine: Igen.
Ügyfél: Rendben... (megszakadt...)

Ügyfél: Jónapot kívánok! Megpróbálom beütni a Pink kódom, de csak csillagokat látok!
HotLine: Ez természetes. Mert a
szám titkos, tehát Ön csak csillagokat
Ügyfél: Jónapot, a számlainformáció- fog látni.
mat szeretném lekérdezni.
Ügyfél: Akkor honnan tudjam, hogy
HotLine: A számlaegyenlegére gon- mit ütöttem be?
dol? Azt itt az ügyfélszolgálaton meg
tudjuk Önnek mondani.
Ügyfél: Problémám van a készülékÜgyfél: És annak mi a száma?
kel...
HotLine: Az ügyfélszolgálatnak? Hotline: Milyen típusú készüléke van?
1270. De most is ezen hívott minket.. Ügyfél: Hát Vodafone!
Üf: Igen, de azért leírom... szóval ti- HotLine: Értem, de a készülék típusázenkettõõõõ-hetven... jó, köszönöm, ra értettem, Motorola, Ericcson, Noakkor máris hívom õket, viszhall!
kia...?
Hotline: ???
Ügyfél: Mondtam már, hogy Vodafone! Ha nem az lenne, nem magukat
Ügyfél: Pár órája az a gondom, hogy hívtam volna!
nem csörög a telefonom amikor hívnak.
Ügyfél: Jónapot, én egy Vidamaxot
HotLine: Valószínuleg bekapcsolta a akarnák feltõteni, de valami keresztet
néma üzemmódot. Lát a kijelzõn egy is kér ami nincs rajta a kártyán, csak a
áthúzott hangjegyet?
sok szám...
Ügyfél: Igen, de nekem nem ez a gon- Hotline: A kettõskereszt billentyût kell
dom, hanem amint már mondtam... megnyomni, ami a telefonján van...
Hotline: De igen, ez lesz a gond. Pró- Ügyfél: Jaaaa... de melyik? Ez a hópebálja meg hosszan nyomni a telefon hely vagy a létra?
bal oldalán levõ gombot, és így kikapcsolja a néma üzemmódot...
Ügyfélszolgálat: Kérem akkor vegyen
Ügyfél: Jó-jó tudom, ezt már próbál- elõ egy papírt és ceruzát, és akkor
tam, értek annyira ehhez a telefonhoz, lediktálom Önnek...
higgye el...
Ügyfél: Kisfiam, hozd ide... Nem, ne a
HotLine: Értem, akkor legyen szíves tollat, a bácsi ceruzát mondott...

Francois Dubois

