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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Humor – Viccek
Pénztárnál
Sarki boltban a pénztárnál:
- Elnézést, kártyával lehet fizetni?
- Persze.
- Jó, akkor tud visszaadni egy
pikk ászbol és egy kör királyból?
*
Öngyilkos lett a skót
- Miért lett öngyilkos a skót?
- ???
- Mert akciós áron volt a koporsó!
*
Kezdõ golfozó
Új tag a golf klubban, életében elõször golfozik. Az oktató
magyarázza neki:
- Látja ott messze azt a zászlót, arrafelé kell ütni a labdát.
A tag hatalmasat üt, a labda
száll-száll és két centire a lyuktól megáll.
- És most, mit kell csinálni? kérdezi az elképedt oktatót.
- Most üsse bele a lyukba.
- Ezt mondhatta volna elõbb
is!
*
Szõke nõk
- Mi lesz ha a szõke nõk megöregszenek?
- ???
- Jobbnál jobb anyós viccek.
*
Lengyel kocsmáros
- Hogy hívják a lengyel kocsmárost?
- ???
- Mikornyicki.
*
Maffiózó
- Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család
vagyunk.
- Na, majd bemegyek, és
elintézem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy
balesetnek tûnjön!
Eladó Pfaff varrógép Brassóban.
Érdeklõdni a 0740-814600 telefonon.
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás telje sen felújított tégla tömbház eladó
vagy elcserélem Bihar megyei vagy
Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051 ,
0741-401256
*
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, tisz64 éves, független, nem
iszákos, nem dohányzó férfi vagyok;
keresek házasság céljából egy
megbízható nõt. Kovászna megye
elõnyben.
Tel.: 0731-502209 - 17.00 óra
után
*
Szeretnék megismerkedni 2535 év közötti hölggyel komoly
kapcsolat céljából. Én 35 éves
vagyok. Munkahelyem és lakásom
van.

*
Hülye
- Ki az abszolút hülye?
- ???
- Aki bemegy egy régiségkereskedésbe, és megkérdezi,
hogy van-e valami újdonság.
*
Reggelire
- Mit esznek a kannibál gyerekek reggelire?
- ???
- Tejbepapit.
*
Nagy a sor
Két román sorbanáll kenyérért. Olyan tíz óra sorakozás után
az egyik már nagyon unja és
megszólal:
- Te, én elmegyek és megölöm Ceausescut.
Két óra múlva visszajön igen
szomorú képpel.
- Na mi van, megölted?
- Dehogy, ott is sorbanállnak.
*
Metrós zaklatás
Zsúfolt metrókocsiban egy
csinos nõ odaszól a mögötte álló férfinak:
- Uram, ha még egyszer hozzám nyomja a micsodáját, feljelentem zaklatásért!
- Ugyan hölgyem, csak a fizetésem van a zsebemben, az ért
magához, nem én! - feleli a férfi.
- Jó kis munkahelye lehet,
mert ahogy éreztem, az elmúlt
tíz percben ötször kapott fizetésemelést!
*
Mozgássérült
Két mozgássérült beszélget:
- Hallottam, megnyerted a
break versenyt!!
- Hát az úgy történt, hogy átsétáltam a színpadon a sörömért!
*

Apróhirdetések
ta telekkönyvvel.
Telefon:
0724-699797 és
0266-315616
*
Szovátán - 90 ár beépíthetõ terület
eladó - 500 Eur/ár.
Telefon: 0747-650950

Társkeresõ
Jelige: Skorpió
*
167/90/61 éves hölgy keres hasonló életkorú úriembert komoly
kapcsolatra, aki szereti az irodalmat, mûvészetet. Kolozsváriak
elõnyben.
Telefon: 0740037502

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. febr. 20.
Az “Olof Palme” c. rejtvény megfejtése:
Svédország semlegessége. Szociáldemokrata. Ismeretlen.
Nyertesünk: Nagy Jánosné Nagyvárad -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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Lakodalom
- Hét végén ünnepelünk. Eljössz?
- Mit ünnepeltek?
- Lakodalom lesz.
- És, ki nõsül?
- Az anyósomat vette el a jóisten.
*
Gyors vécézés
Ember egy órája vajúdik a
wc-ben, de hiába, még semmi
eredmény. Hallja, hogy a szomszéd fülkébe valaki benyit, majd a szokásos bemelegítõ zajokat követõen ssssss, aztán
csobbb. Emberünk nyögve, kínlódva, vigaszt remélve átszól:
- Jaj de irigylem magát.
Valasz is erkezik:
- Ne irigyeljen: az elsõ a nadrágomba ment, a második a
mobilom volt.
*
Elõvigyázatosság
Anasztázia grófnõ a fürdõszobában tartózkodik, amikor
belép az inas.
- Na, de Jean - mondja a grófnõ -, miért nem kopog, mielõtt
bejön? Mi van ha éppen nem
vagyok felöltözve...
- Az ki van zárva, méltóságos
asszony, mielõtt én belépek,
elõbb mindig belesek a
kulcslyukon.
*
Osama bin Laden
Allah Osama bin Ladenhez
szól:
- Te barom. NEM azt mondtam, hogy térítsd el a gépet, hanem azt, hogy térítsd meg a népet...
*
Elveszett kutya
Szõke nõ sírva meséli a barátnõjének:
- Nem találom a kutyámat!
Biztosan elveszett!
- Adj fel egy hirdetést az újságban!
- Te hülye, a kutyák nem tud-

nak olvasni!
*
Mercedes
Egy szép napon hazafele bandukol egy öreg bácsi, felveszi õt
egy szürke mercedes. Az öreg
bácsi még nem látott egy ilyen
szép autót, sokat kérdezgeti, mi
mire való. Egyszer csak a bácsi
megkérdezi, mire való a mercedes jel az autó elején. A sofõr
azt mondja, hogy amikor jön
egy kerékpáros, azzal célozza
be, hogy el tudja ütni.
Néhány perc múlva közeledik egy kerékpáros, a sofõr vigyorog is és becélozza, de persze amikor odaérne hozzá, hirtelen elrántja a kormányt.
A bácsi szemrehányóan azt
mondja a sofõrnek:
- Na, ha nem nyitom ki az
ajtót, soha nem találtuk volna
el!
*
Poros szõnyeg
- Miért rakja a szõke nõ a poros szõnyeget a hûtõszekrénybe?
- ???
- Hogy kirázza a hideg.
*
Róza
Az öregember elmegy az orvoshoz és elpanaszolja, hogy
baj van a szerszámával, nagyon
összement.
- Mutassa! - mondja az orvos.
Az öreg elõveszi.
- De jóember, magának igen
tekintélyes a micsodája. Még az
is rá van tetoválva, hogy RÓZA.
- Hát ez a baj, doktor úr. Tudja, hogy mi volt rátetoválva?
VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS MATRÓZA.
*
Cigis ovis
Pistike az óvoda vécéjében
cigizik. Meglátja az óvónéni és
megkérdi:
- Pistike! Te már ilyen fiata-

lon cigizel?
Pistike rávágja:
- Ó, én már dugtam is!
- Igen?! Mikor? - kérdi az
óvónéni.
- Már nem emlékszem, olyan
részeg voltam...
*
Palacsinta
Agresszív kismalac sétál az
erdõben, találkozik Nyuszikával. Hozzávágja a palacsintáját,
mire a Nyuszika:
- Ez szándékos volt?
- Nem! Lekváros!
*
Ha nagy leszel
Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinálni,
ha olyan nagy leszel, mint én?
- Fogyókúrázni!
*
Állatkerti gorilla
Megdöglik az állatkerti gorilla. A botrány elkerülése miatt az
ápolónak kell beöltöznie a hétvégi ünnepség idejére. Megy is
a dolog szépen, eszi a banánt,
döngeti a mellét, a kötélen himbálódzás közben azonban véletlenül átzuhan az oroszlán ketrecébe. Ijedtében kiabálni kezd:
- Segítség, engedjenek ki!
Az oroszlán a közelébe húzódik, és halkan odaszól:
- Kussolj, már te hülye, a végén még kirúgnak minket!
*
Túrókúra
A szõke panaszkodik a barátnõjének:
- Nem mûködik ez a fogyókúra, amit ajánlottál. Már lefeküdtem mindenkivel a cégnél,
megkefélt mindenki az utcából,
végigment rajtam egy egész focicsapat, de alig fogytam pár
dekát!
A baratnõ:
- Még egyszer mondom: TÚRÓKÚRA és nem KÚRÓTÚRA!

Pálóczy Horváth Ádám

