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Humor – Viccek
Fiatal pap elsõ miséje
A fiatal pap nagyon izgult
az elsõ miséje elõtt, a püspök
észrevette, azt tanácsolta neki,
mielõtt megkezdi a misét,
tegyen egy kis vodkát a vizespohárba, hogy megnyugodjon.
Nagyon jól sikerült az elsõ
mise, de amikor hazaért, egy
levél várta a püspöktõl.
Kedves Fiam!
Gratulálok misédhez és örülök hogy megfogadtad tanácsomat, van azonban néhány megjegyzésem:
- Abból a pohárból kis kortyokat kell inni, nem egyszerre
felhajtani.
- Abba a vizespohárba nem
teszünk se jégkockát, se citromszeletet. Ja és azt mondtam,
hogy tegyél egy kis vodkát a vízbe és nem fordítva.
- A Bibliát nem használjuk
pohártartónak.
- 10 parancsolat van és nem
12.
- 12 Apostol van és nem 10.
- Amikor a keresztrõl beszélsz, nem mondhatod hogy; Az

a nagy T az oltáron.
- Amikor Jézusról beszélsz,
nem mondhatod hogy: A fiú és
bandája!
- Dávid egy parittyával és
egy kövel gyõzte le Góliátot,
nem robbantotta szét a seggét.
- Júdást nem hívhatod köcsögnek.
- Az Atya, Fiú, Szentlélek
nem az öreg , a srác és a szellem!
- Nem szép a Pápát Keresztpapának hívni.
- A fáraó számûzte a zsidókat, nem küldte õket a pi...ába.
- Mária Magdolna bûnös
volt, de nem kurva.
- Az ötlet, hogy kérted a hívõket, hogy tapsoljanak jó volt, viszont túloztál, amikor megkérted
õket, táncolják a szambát és Daniella nõvért sztriptízre hívtad.
- A szentelt vizet áldásra
használjuk, nem arra, hogy a
tarkód lehûtsd vele.
- Keresztelõ Jánost nem a
lábáztatók avatták szentté.
- Az a kis ház nem budi, hanem a gyóntatószék.
- Aki a kereszten van, az Jézus - nem Che Guevara.

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
Eladom Alfred Brehm: Az állatok világa
kilenc kötetét, aranyos díszkötés,
nagyon jó állapotban.
Telefon: 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 alapra épült fa lakóház ( 3 szoba, konyha, für-

46/193 marosvásárhelyi függet len férfi megismerkedne 35 - 42 független, férjre vágyó nõvel. Telefon:
0743-527584 vagy carlos64@freemail.hu
*
173/75/58 éves barna értelmisé gi hölgy keres káros szenvedélyektõl
mentes, hasonló életkorú úriembert
tartós kapcsolatra. Csak Kovászna
megyébõl! Kézdi és környéke elõny-

Apróhirdetések
dõ, 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
ben. Telefon: 0757162816
*
Szeretnék megismerkedni házasság céljából 40-46 éves hölggyel.
Én 46/180/75 barna hajú, elvált
férfi vagyok.
Hívásokat és SMS-et várok a kk.
telefonszámra: 0741/727345.
"Tavasz és szeretet!"

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. ápr. 4.
A “George Arthur Orwell” c. rejtvény megfejtése:
Spanyolország. Sztálinizmus. Hódolat Katalóniának.
Nyertesünk: Hegyi Piroska Szatmár -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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- Krisztussal a keresztet vitették - nem akart a hegyre költözni.
- A padban mocorgóknak
nem kell mondanod, hogy óvszert használjanak.
- A hívõk adománya nem piti
aprópénz.
- A közös-ülés jelentése nem
dugás, hanem ÁHITAT.
- A harang valóban nem szép
hangú - de nem is repedtfazékra
emlékeztet.
- Az ostya gyártója nem harácsoló vállalkozó, hanem PÉK.
- A frigyszekrényre ne mondd
hogy bárszekrény.
- Amikor a bûnösök meghalnak, pokolba mennek, nem az
anyjukba.
- Mindig legyen rajtad alsógatya , pláne ha a csuháddal legyezed magad.
- A ministránsokat ne ölelgesd, Ök az én kedveseim.
- A zsinat nem a vén buzik
gyûlése.
Emlékeztetlek, hogy a mise
kb. egy óráig tart, nem 2x45
perces, és az, aki melletted ült és
piros-szoknyás transzvesztitának hívtad, az én voltam.
Püspök

Viccek
Két idõs ember egy öregek otthonában egy fa alatt üldögél és beszélget. Az egyik azt mondja a másiknak:
- Béla, én már 83 éves vagyok
és mindenem fáj. Tudom, hogy te is
az én koromban vagy, te hogy érzed
magad?
- Én? Mint egy újszülött!
- Tényleg?
- Igen! Se fogam, se hajam és
azt hiszem, éppen bevizeltem.
*
Egy idõs házaspár vacsorázott
egy baráti párnál. Vacsora után a feleségek a konyhába vonultak.
A két férj az asztalnál beszélgetett. Az egyik azt mondja a másiknak:
- Tegnap egy nagyon jó étte-

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
remben vacsoráztunk. Nagyon
ajánlom nektek is.
- Mi a neve az étteremnek?
Az elsõ férj sokáig gondolkodik, végül megkérdezi:
- Mi a neve annak a virágnak,
amit szeretteidnek adsz ajándékba?
Tudod, az, ami piros és szúr.
- Rózsára gondolsz?
- Igen, ez az! - kiált fel az ember. Ekkor a konyha felé fordul és
kiordít:
- Rózsa, mi volt annak az étteremnek a neve, ahol tegnap este vacsoráztunk?
*
Kórházi szabályok szerint minden távozó betegnek tolószékben
kell elhagynia a kórházat. Mikor
még tanuló nõvérként dolgoztam,
egy idõs bácsit találtam az ágy szélén felöltözve, kis bõrönddel a lábánál, aki közölte, hogy õneki nem
kell tolószék.
Egy idõ után meggyõztem a
szabályokról, és végre megengedte,
hogy a liftig eltoljam. A liftben
megkérdeztem, hogy várja-e a felesége a kórház bejáratánál. Erre azt
válaszolta:
- Nem tudom, szerintem még
mindig fent van a fürdõszobában,
ahol átöltözik a kórházi hálóingbõl.
*
Egy idõs házaspárnak problémája van az emlékezéssel. Egy orvosi ellenõrzés során azt a tanácsot
kapják, hogy ugyan fizikailag semmi problémájuk, de jobb lenne, ha
mostantól mindent felírnának, hogy
könnyebben emlékezzenek dolgokra.
Este - amíg TV-t néznek - az

idõs ember feláll a székébõl.
- Kérsz valamit a konyhából? kérdezi a feleségét.
- Hoznál nekem egy tál fagylaltot?
- Igen.
- Nem kéne felírnod, hogy emlékezzél rá?
- Nem, erre fogok emlékezni.
- Kérnék néhány epret a tetejére. Szerintem ezt fel kéne írnod,
egyébként el fogod felejteni.
- Ezt nem felejtem el. Egy tál
fagylaltot kérsz, eperrel a tetején.
- Tejszínhabot is szeretnék. Ezt
biztosan el fogod felejteni. Írd fel,
légy szíves.
A férj dühösen válaszol:
- Ezt nem felejtem el! Fagylaltot
kérsz eperrel és tejszínhabbal a tetején! Értem én!
Ezután kimegy a konyhába. Kb.
20 perc múlva visszatér és a feleségnek átad egy tányéron sült sonkát és tojást. A feleség ránéz a tányérra és megkérdezi:
- Hol van a piritósom?
*

Az étteremben a pincértanuló egy egész malacsültet szolgál
fel a vendégnek. A fõpincér figyeli, és nincs vele megelégedve:
- Legközelebb, ha ilyen ételt
tálal, legyen szíves a fülébe egy
kis petrezselymet tenni, a szájába pedig citromkarikát. A
farkára külön kössön egy arany
szalagot. Megértette?
- Hogyne, uram! De nem
leszek úgy röhejes?

Francois de Páris

