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*
Telefon : 0751312868
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KEFIR

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
*

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

167/90/61 éves hölgy keres
hasonló életkorú úriembert komoly
kapcsolatra, aki szereti az irodalmat,
mûvészetet. Kolozsváriak elõnyben. házasság céljából egy megbízható
Telefon: 0740037502
nõt. Kovászna megye elõnyben.
*
Jelige: "Nem fogsz csalódni"
64 éves, független, nem iszákos,
Tel: 0731-502209 - 17.00 óra után
nem dohányzó férfi vagyok; keresek

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. május 16.
A “Bartolomeo Francesco Rastrelli” c. rejtvény megfejtése:
Szmolnij temploma. Téli Palota. Szobrász.
Nyertesünk: R á c z E s z t e r 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.
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APRÓHIRDETÉS

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: 35.000 euró. Alkudható!
Érdeklõdni:
a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com
A pincér kiviszi a megrendelt sört. A vendég ránéz a korsóra, túl soknak találja a habot
és megszólal:
- Fõúr kérem, én nem borotválkozni, hanem inni akarok!
*
Kis étterem, pincér hozza ki
a rendelt levest, de a vendég rákiált:
- Hé, nem veszi észre, hogy
belelóg az ujja a levesbe???
- Tudja reumás az ujjam, és a
doktor azt tanácsolta, tartsam
melegen...
- Ha-ha-ha, nagyon jó.. akkor inkább miért nem a seggébe
dugja??
- Hááát..eddig ott volt , de a
levest is ki kell hozni valahogy!
*
- Kérem, ebben a tyúkhúslevesben nincs hús!
- Na és! A halászlében sincs
halász!
*
A fiatalember imponálni
akar a választottjának, ezért
egy divatos olasz étterembe viszi vacsorázni. Miután megisznak egy palack bort, a fiú az
étlap után nyúl.
- Kérünk két ,,Giuseppe
Spomdaluccit“ - mondja a pincérnek.
- Sajnálom uram, de az a tulajdonos! - feleli a pincér.
*

Az étteremben lepottyan az
asztalról a vendég kanala. A
pincér odaugrik, és a zsebébõl
elõvéve átnyújt egy kanalat. A
vendég csodálkozik:
- Mondja, maguk mindig
ilyen figyelmesek?
- Igen, uram. Nemrég felvettünk egy statisztikust, aki kiszámította, hogy idõnk 14%-át arra
fordítjuk, hogy kicseréljük a leesett dolgokat. Ezért mindenki a
zsebében hordja a tartalékot.
- Ez kiváló. És mondja, miért lóg egy madzag a sliccénél?
- Tudja, a statisztikusunk kitalálta, hogy amikor elmegyünk
WC-re, ne kelljen kézzel hozzáérnünk a mûszerünkhöz, mert
akkor utána kezet kell mosni,
ami idõ- és vízveszteség. Így
csak ezt a madzagot megrántjuk
és mindjárt kint van minden.
- És mondja, hogyan teszi
vissza?
- Hát mit gondol, miért van
nálunk a kanál ???
*
A tanító néni:
-Gyerekek, aki azt hiszi magáról, hogy hülye, álljon fel!
Vár egy ideig, de végül csak
Pistike áll fel.
-Pistike, Te azt hiszed magadról, hogy hülye vagy?
-Nem, csak szolidaritásból álltam fel, hogy ne egyedül álldogáljon a tanító néni....

Jean-Paul Sartre

