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Humor – Viccek
Viccek

A spórolós hívõ zsidó családhoz beállít az APEH ellenõr és
megkérdezi:
- Hát aztán mit csinálnak a
morzsával, amit az asztalról lesöpörnek?
Erre a zsidó:
- Összegyûjtjük, kosárban felküldjük Pestre, és minden évben
visszaküldenek egy egész kenyeret.
- Na, és az elégett gyertya faggyújával mit csinálnak?
- Összegyûjtjük azt is, és azt is
felküldjük, aztán egy év múlva
visszaküldenek egy egész gyertyát.
- Na jól van, de mit csinálnak a
körülmetélésnél visszamaradt darabokkal?
Erre a zsidó:
- Azt is felküldjük Pestre, és
évente visszaküldenek egy ekkora f...t, mint maga!
*
- Pistike! Elõször fordult elõ,
hogy hibátlan házi feladatot adtál
be. Hogy lehet ez?
- Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni.
*
Négy férfi beszélget:
- Én a feleségemet havonta
egyszer teszem a magamévá. mondja az elsõ.
- Én havonta kétszer. - kontráz a második.
- Én hetente egyszer. - így a
harmadik.
- Én hetente háromszor is. mondja büszkén a negyedik férfi.
- De hiszen neked nincs is feleséged! - mondja neki értetlenül az
elsõ.
- Ja, nem a tiédrõl volt szó?
*
- Ki az abszolút szerencsétlen?
- ???
- Aki beleesik a WC-be és a lehúzóba kapaszkodik!

Szovátán - 90 ár beépíthetõ terület
eladó - 500 Eur/ár.
Telefon: 0747-650950
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljesen felújított tégla tömbház eladó
vagy elcserélem Bihar megyei vagy
Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0 3 6 7 - 4 0 9 0 5 1 ,
0741-401256
*
Eladó Borszéken a központban, kõ
Szeretnék megismerkedni 2535 év közötti hölggyel komoly
kapcsolat céljából. Én 35 éves
vagyok. Munkahelyem és lakásom
van.
Jelige: Skorpió
*
167/90/61 éves hölgy keres ha -

*
- Mama! Most, hogy 16 éves
vagyok, használhatok szemfestéket, rúzst, alapozót, pudert, és felvehetek miniszoknyát és magassarkú cipõt?
- Azt hiszem nem, Pistike!
*
Móricka csúnyán beszél a tanárnénivel. Mire a tanár:
- Móricka, holnapra írd le 100szor, hogy nem beszélünk csúnyán a tanárnénivel!
Móricka hazamegy, megírja.
Másnap kérdi a tanárnõ:
- Móricka, leírtad 100-szor,
hogy nem beszélünk csúnyán a
tanárnõvel?
- Igen tanárnõ itt van.
- De Móricka? Miért írtad le
100 helyett 200-szor?
- Hogy örüljél! Cseszdmeg!
*
- Jean, ma vendégek jönnek.
Vágjunk jó képet hozzájuk.
- A falon lévõ Picasso jó lesz,
uram?
*
Szexuális felvilágosítás órán
dolgozatot írnak a diákok. A tanár feladja a kérdést:
- Rajzoljatok le egy nõi nemi
szervet!
Az egyik lány szégyenlõsen lesüti a szemét, mire a mellette ülõ
srác felkiált:
- Tanárnõ, ez nem járja! Tetszik látni, hogy puskázik?
*
Egy fickó lekiabál a negyedikrõl:
- Házmester úr, Házmester úr!
Jöjjön gyorsan, az anyósom ki
akar ugrani az ablakon!
- Hát aztán, miért kellek én
oda?
- Mert nem nyílik az anyósom
ablaka!
*
Három professzor megbeszéli,
hogy kipróbálnak egy nudista
strandot. Vígan napozgatnak, új-

Apróhirdetések
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:
0 7 2 4 - 6 9 9 7 9 7 és
0266-315616

Társkeresõ
sonló életkorú úriembert komoly
kapcsolatra, aki szereti az irodalmat, mûvészetet. Kolozsváriak
elõnyben.
Telefon: 0740037502

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. dec. 26.
A “Lars Onsager” c. rejtvény megfejtése:
Reciprocitási reláció. Norvég. Irreverzibilis.
Nyertesünk: Kovács Aranka Gyergyószentmiklós -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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ságot olvasnak, mikor ijedten felkiált az egyik:
- Ajaj! Itt jön a Molnárné a fizika tanszékrõl!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyékuk elé teszik az újságot, a harmadik professzor viszont a fejére. Üdvözlik Molnárnét, majd miután távozott, megkérdik a harmadiktól:
- Te, hogyhogy a fejedre tetted
az újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok
vele, de engem általában az arcomról ismernek meg!
*
A plasztikai sebész kitalált egy
új módszert az arcbõr feszessé tételére.
Magyarázza a páciensnek:
- Egy rejtett csavart operálok a
feje tetejére. Amikor úgy érzi,
hogy a bõr egy kicsit ráncosabb,
csak egy apró csavarás, és újra feszes az arcbõre.
A nõnek nagyon tetszik a dolog, aláveti magát a beavatkozásnak. Néhány hónap múlva azonban visszajön az orvoshoz.
- Doktor úr! Nézze, milyen
zacskók lettek a szemem alatt!
- Asszonyom! Azok nem zacskók, hanem a mellei. És ha még
sokat tekergeti azt a csavart, hamarosan szakálla is lesz!
*
Gyerekek, mondjatok olyan
szavakat amelyeknek a vége
"kõ"!
Pistike:
- MészKÕ.
Jancsika:
- ForrásKÕ.
Sanyika már nagyon jelentkezik és végre felszólítja a tanár.
Sanyika:
- Szarnom KÕ!
*
Hosszú vándorlás után a sivatagban szomjazó ember végre
meglát egy kutat és utolsó erejével felkiált:
- Víz!
Mire egy hang a kútból:
- Hol?

*
Egy pasi minden este kukkolja
a szomszéd lányt az ablakon át,
ahogy az vetkõzik a szobájában.
Egyik nap aztán csörög a telefon,
és a szomszéd lány az:
- Helló! Én vagyok a szomszéd lány, akivel szemben lakik.
Nem találom a bugyimat, nem
látta véletlenül, hogy hova tettem?
*
Mosópor reklám:
- Nézze milyen ragyogóan fehér lett ez az ing!
- Szép, szép de nekem kockásan jobban tetszett...
*
Egy idõs házaspár istentiszteleten vesz részt. Úgy a felénél az
asszony odahajol a férjéhez és
így szól:
- Az imént egy csendeset szellentettem, mit gondolsz, mit
tegyek?
A férj válasza:
- Cseréld ki az elemeket a hallókészülékedben...
*
A leprást és az elmebeteget a
dutyiban egy cellába zárják. Elsõ
nap lerohad a leprás keze, megfogja, kidobja az ablakon. Másnap a lába rohad le, azt is kidobja a rácsok között, és így megy ez
napról napra. Egyszercsak megszólal az elmebeteg:
- Mi van leprás, szökünk, szökünk?
*
Unoka kérdezi:
- Nagyi, nem láttad a tablettáimat? Az volt ráírva, hogy Extasy.
- Francba a tablettáiddal! Láttad azt a bazinagy sárkányt a
konyhában?
*
Az öreg Pityák bácsi felszáll a
buszra, megszólítja a sofõrt:
- Bocsánat uram, hol kell leszállni a Vasvári utcához?
- Semmi gond Pityák bácsi mondja a vezetõ - majd én szólok
a bemondóba.

Az öregúr meg is nyugszik,
leül. Mikor a járgány megérkezik, a sofõr szól:
- Öreg Pityák, leszállás!
Mire a busz végébõl három
öreg nõ:
- Kötyönjük tyépen!
*
Három tábornok a Nílus partján vitatkozik, kinek van jobb katonája. Az amerikai bizonyításképpen odaszól katonájának:
- Joe, a krokodilt!
Joe be is ugrik, örvénylõ víz,
küzdelem, pár perc múlva kihozza a döglött krokodilt.
Jön az orosz tábornok:
- Ivan, dva krokogyili!
Iván is ugrik, habzik a víz,
küzdelem, de hozza a két döglött
krokodilt.
A magyar:
- Á, gyerekek, ez semmi, nálunk ezt otthon az asszonyok csinálják!
- Hogyhogy? Bizonyítsd be! kéri meg a másik kettõ.
- János, hozzon három krokodilt!
- Hozzon az anyád!
*
- Tudod te, mi a logika? - kérdi a rendõr a társától.
- Micsoda?
- Na majd megmagyarázom.
Van neked akváriumod?
- Van...
- Ebbõl logikusan következik,
hogy te szereted az állatokat. Így
van?
- Így.
- Ebbõl pedig logikusan következik hogy szereted a természetet, a jó életet, tehát a nõket is.
Igaz?
- Igaz.
- Na látod, ez a logika!
Másnap a felvilágosított rendõr odalép egy kollégájához.
- Mondd, Sanyi van neked
akváriumod?
- Nincs.
- Na látod! Akkor te buzi vagy.

Max Ophüls

