15

EURÓPAI IDÕ
2011 / 9

Humor, játék, rejtvény, hirdetés
- Vízszintes vagy függõleges?
- Vízszintes.
- Akkor száj!

Humor – Viccek
Viccek

TV vagy újság
Hûséges fajta
- Miért jobbak az újságok, mint a
- Mennyibe kerül ez a kutya?
televízió?
- Ötezer forintba.
- Próbáltál már legyet tévével
- És hûséges fajta?
agyoncsapni?
- Meghiszem azt! Már vagy ötRendõrkutya
ször eladtam, és reggelre mindig
visszajött!
- Te, az én kutyám szerintem nagyon jó rendõrkutya lenne!
Gyomorégés
- Miért? Jó a szimata és fegyel- Mit eszik a kannibál gyomor- mezett?
égés ellen?
- Nem! Szereti a fánkot, és tök- ???
hülye.
- Tûzoltót!
Kéményseprõ és a tükör
Jobb a kedve
- Mit mond a kéményseprõ a tü- Melyik állatnak a legjobb a ked- kör elõtt?
ve?
- ???
- ???
- A koromhoz képest jól nézek ki.
- A juhé...
Hasmenéses orrszarvú
Impotens
- Mit kell adni a hasmenéses orrEgy nõ a nõgyógyásznál:
szarvúnak?
- Képzelje doktor úr, a férjem
- ???
300%-os impotens!
- Utat.
- Hogy lehet az, asszonyom? Az
Nemi szerv
Ön férje múltkor még csak 100%-ig
volt szex-képtelen.
Két pasi keresztrejtvényt fejt.
- Igen ám, de azóta leesett a fáAz egyik megkérdezi a másiktól:
ról, kitörte két ujját és elharapta a
- Mi az? Nõi nemi szerv és négy
nyelvét.
betû?

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
Mezõgazdasági gépekhez alkatrészek
(ékszíjak, olajok, csapágyak, szimeringek) jutányos áron eladók. Házhoz szállítás ingyenes!
Telefon:
0755-318149
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás felújított
tágla tömbház eladó vagy elcserélném
Nagyvárad környéki kertes házra!
Telefon:
0367-409051
0741-401256
*
Eladok egyházi jellegû könyvsorozatot:
Tóth Tihamér Összegyûjtött munkái (20
kötet, vászonkötés).
Ár megegyezés szerint!
Telefon: 0255-257476 – 18 óra után
*

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

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

Társkeresõ
mentes, hasonló életkorú úriembert
tartós kapcsolatra. Csak Kovászna
megyébõl! Kézdi és környéke elõnyben. Telefon: 0757162816

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. május 2.
A “Francois de Páris” c. rejtvény megfejtése:
Rángatódzó szekta. Janzenizmus. Segédlelkész.
Nyertesünk: Balogh Erzsébet Kolozsvár -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

Fényt csinálni
- Hogyan lehet vízzel fényt csinál-

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.
- Le kell vele mosni az ablakot.
Irányár: 35.000 euró. Alkudható!
Gyenge jelszó
Érdeklõdni:
Két számítógépes rendszergazda
a 0751-312868 telefonszámon
beszélget:
vagy
emailben: okipussz@gmail.com
- Te, hogy lehetsz olyan hülye,

ni?

hogy a kutyád nevét adod meg jel- Ja, nem, ezt az ezrest a nagyszónak?
mama küldi neked!
- Miért, mi a bajod azzal, hogy
wfK41a2s?
Japán agglegény
- Hogy hívják a japán agglegényt?
Kiadó ház
- ???
Egy fickó családi házban lakik, de
- Maradoka Magamura.
a kertje végében van egy kis ház,
amit szeretne kiadni. Készít egy táZsíros tej
blát "A hátsó rész kiadó!" szöveggel,
- Miért zsíros a tej?
bekeni ragasztóval, és a ragasztós
- ???
felével felfele a széken hagyja szá- Hogy ne nyikorogjon a tehén feradni. Véletlenül ráül a felesége, az- jés közben.
tán elindul a közértbe. Egy pasi odaszól:
Fél órája
- Bocsánat, kisasszony, de kiadó
- Rendõr bácsi, tessék gyorsan
még a hátsó rész?
jönni! A papa meg a zöldséges már
- Igen.
fél órája verekszik!
- De én az ... khmm... elsõ részt
- Fél órája? És miért csak most
jobban szeretném!
szólsz?
- Azt sajnos nem lehet, ott a fér- Azért, mert eddig a papa volt
jem dolgozik.
fölényben!

nézi.
- Ide figyelj, kiskomám - mondja
bosszúsan a fickó - nehogy már azt
mondd, hogy a papádnak ebbõl is
kettõ van!
- Azt nem... De kétszer ekkora!

Visszadugni a lyukba
A nagypapa elviszi az unokáját a
játszótérre, amikor meglátnak egy gilisztát, amint éppen kibújik a földbõl.
- No, kisunokám fogadjunk! Ha
ezt a gilisztát vissza tudod dugni a
lyukba, akkor nyersz tõlem egy százast - mondja a papa.
Az unoka elõvesz egy hajlakkot,
befújja vele a gilisztát, és simán benyomja lukba. A nagyapa fizethet.
Másnap megint mennek sétálni,
és ekkor egy ezer forintost vesz elõ a
nagypapa.
- Megint fogadunk, nagypapa? kérdezi a kis srác.

Legszebb
Áll a tükör elõtt egy kövér nõ, és
kérdi:
- Tükröm, tükröm, mondd meg
nékem, ki a legszebb a vidéken?
A tükör erre így felel:
- Állj odébb, mert nem látok semmit!

Kettõ van
Egy sofõr kereket cserél. A szomszéd kertbõl kijön egy kisgyerek, és
nézi a szerelést, de közben mindenre
megjegyzést tesz. Amikor a pasas
elõszedi a csavarkulcsot, a gyerek
odaszól:
- A papámnak ebbõl kettõ van.
S ez így megy megállás nélkül.
Bármihez nyúl is az autós, a gyerek
megjegyzi:
- A papámnak ebbõl kettõ van.
A vezetõ végre befejezi a szerelést és odamegy egy fához, hogy
könnyítsen magán. A kissrác most is

Raszputyin

Édes állat
- Melyik a legédesebb állat?
- ???
- A kakaós csiga.
Cigánytól hallani
- Mi az a 3 szó amit a legkevésbé
szeretnél hallani egy cigánytól?
-?
- Jó reggelt szomszéd!
Rapper kacsa
- Mit mond a rapper kacsa?
- ???
- Hip-Háp.

A4-es
"Alig használt A/4-es tiszta, fehér
papírlapomat, hasonló paraméterekkel rendelkezõ AUDI gépkocsira cserélném!"

