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Humor – Viccek
VICCEK
A botütés és a cigány

botozás elõtt kössetek a hátamra
egy párnát! Így is lesz, azonban
a tizedik botütés után szétszakad a párna, így a másik tíz ütés
már a román hátát éri.
Miután elvonszolják a vérzõ,
jajveszékelõ áldozatot, elõlép a
cigány:
- Én azt kívánom, hogy kössetek a hátamra két párnát. Így
is lesz, ám a két párna is szétmegy a 15-ik ütés után.
Harmadszorra elõlép a magyar. A sejk így szól hozzá:
- Országaink jó kapcsolatára
való tekintettel neked megengedem, hogy kettõt kívánhass.
- Elsõnek azt kívánom, hogy
ne 20, hanem 100 botütést mérjetek rám - mondja a magyar.
- Nagyon bátor vagy! mondja elismerõen a sejk.
- Másodszorra pedig azt
kívánom, - mondja a magyar hogy kössétek a hátamra a
cigányt!

Három férfi, egy magyar, egy
román és egy cigány vendégmunkásként dolgoznak SzaúdArábiában.
Egyik nap a rendõrség ellenõrzi az autójukat és mindhármuknál találnak egy-egy üveg
alkoholt.
Mivel az alkohol szigorúan
tilos az országban, ezért mindegyiküket halálra ítélik.
Ám ekkor akcióba lépnek
ügyvédeik, és sikerül a büntetést fejenként 20 botütésre
mérsékelniük.
Eljön az ítéletvégrehajtás
napja.
A büntetést felügyelõ sejk
így szól hozzájuk:
- Ma jó napotok van,
hitetlenek! A második fiam ma
ünnepli a születésnapját, ezért a
botozás megkezdése elõtt mindApropó! Alzheimer...
nyájan kívánhattok valamit!
Elõvezetik a románt, aki így
Jani bácsinak leszól Szent
szól:
Péter: - Tata,mindenkinek meg
- Én azt kérem, hogy a kell kapnia valamilyen öregkori

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
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. febr. 21.
A “Francois Dubois” c. rejtvény megfejtése:
Francia író. Szent Bertalan éjszakája. Mûemléki felügyelõ.
Nyertesünk: N é m e t h E m í l i a M a r o s v á s á 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.
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betegséget.Maga olyan jó ember, megengedem, hogy el- Sepsiszentgyörgyön, a Gr. Balan sugárúton,
döntse: alzheimer vagy parkin(a Penny és a taxiállomás közt félúton)
son legyen?
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
Kis gondolkodás után felel
Jani bá:
Saját hõközpont, új fûtõtestek,
- Alzheimer!
parkett,
csempe,
különbejáratú szobák, egy erkély stb.
-Jó - mondja Szent Péter Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
megkapja. De miért pont ezt?
Hát, inkább felejtsem el kiIrányár: 40.000 euró. Alkudható!
fizetni a sörömöt, minthogy el- Érdeklõdni:
locsogtassam - feleli Jani bá.

Szerinted
hány éves vagyok?
Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni védõoltás, a fénymásoló gép, a
kontaktlencse és a fogamzásgátló
tabletta elõtt születtem.
Nem volt még radar, hitelkártya,
lézersugár és pengekorcsolya.
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású
utasszállító repülõgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és
minden családban volt apuka és
anyuka.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerûen kitették száradni a friss levegõre).
Én a számítógép, a kétszakos
egyetemi képzés és a csoportterápia elõtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták
magukat, legfeljebb amikor az orvos
vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte
õket.
25 éves koromig minden rendõrt
és férfit "uram"-nak szólítottam,
minden nõt pedig "asszonyom"-nak
vagy "kisasszony"-nak.

a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com

Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek.
Az én idõmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy
átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték, és ha
kellett, megváltották a jegyét és
odavitték neki.
A nõ elsõként lépett liftbõl ki; alátolták a széket, hogy leülhessen;
egy férfi sosem üdvözölt úgy egy
nõt, hogy ne állt volna fel, ha éppen
ült, kinyitotta elõtte az autó vagy
bármi más ajtaját, és a férfi segített
neki levenni a kabátját.
Az én idõmben a szüzesség nem
okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány, és a tisztaságé
a férj számára. A mi életünket a tízparancso-lat, a józan ész, az idõsebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra,
hogy különbséget tegyünk jó és
rossz között, és hogy felelõsek vagyunk tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli
telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zené-

rõl, URH rádióról, kazettákról, CDrõl, DVD-rõl, elektromos írógépekrõl,
számológépekrõl (még mechanikusakról sem, hát még hordozhatókról).
A "notebook" jegyzetfüzet volt.
Az órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett,
sem órák, sem világító számos kijelzõk a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak
pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütõk, se ébresztõórás rádiók.
Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal elõhívott
színes fényképek.
Csak fekete-fehér képek voltak,
elõhívásuk és másolásuk több mint
3 napig tartott.
Színes képek nem léteztek.
Nem hallottunk Pizza Hut-ról
vagy McDonald's-ról, se az instant
kávéról, se a mesterséges édesítõkrõl.
Az én idõmben a fû olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék,
amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége ahhoz, hogy
gyereke legyen.
- És most mondd, szerinted hány
éves vagyok?
- Hát, nagyapó, biztosan több,
mint 200! - felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 60! ...

Ortvay Rudolf

