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Humor – Viccek
Darwin-díj –
2010
Tényleg, az emberi hülyeség nagy alkotásokat hoz létre...
Einstein azt mondta két
dolog végtelen, az egyik a világegyetem, a másik az emberi butaság, de az elsõben
nem biztos!
Ahogy 1995-óta minden
évben, úgy 2010-ben is
kiosztották a Darwin-díjat.
Akkor most jöjjön a 2010.
év tíz leghülyébb tette. Ja és,
ezek az emberek közöttünk
élnek és szaporodnak :)
(vagy már nem)

lapátolta a havat, hogy gépkocsija számára parkolóhelyet biztosítson. A munka
elvégzése után a beállás helyett, elõbb visszavitte a hólapátot a házba. Amikor
visszatért az utcára már egy
nõ beparkolt az imént kiásott
helyre. Szerintem teljesen
érthetõen a férfi a beparkolt
nõt a helyszínen agyonlõtte.

1.) Az elsõ helyezettet
utoljára hagytam a poén kedvéért.
2.) Egy svájci szálloda séfje levágta az egyik ujját egy
újonnan beszerzett hússzeletelõ géppel. Mivel volt élet és
balesetbiztosítása, beadta a
kárigényét a biztosítótársaságnak, ahol gyanút fogtak,
tehát a helyszínre küldték az
ellenõrüket - ha lehet - leplezze le a csalót. A szakember kiszállt a helyszínre és kipróbálta a hússzeletelõ gépet,
ami próba közben levágta az
egyik ujját.

4.) Egy zimbabwei maszek
busz tulajdonosa, hogy
szomját oltsa, útközben megállt egy italra, amikor visszaült a volán mellé azt észlelte,
hogy a 20 elmebajos, akiket
át kellett volna szállítani Hararebõl Bulowayoba, az utolsó szálig meglépett. Miután
nem akarta feltárni balfácánságát, beállt a legközelebbi
buszmegállóba és közölte a
3.) A chicagói hóvihar várakozókkal, hogy 20 szeután, a 25 centiméteres hóban mély el tud szállítani, a felegy férfi egy órán keresztül szállt utasokat el is vitte a
Középkorú nõ
munkehelyet/munkát keres.Lehet
takarítás, beteggondozás,
házvezetõnõi munka – minden
munka érdekel. Komolytalanok
kíméljenek!
Telefon: 0754 928706
*
Sepsisszentgyörgyön eladó új nõi
nadrágkosztüm – 48-50-es
méretben. Ára 30 lej. Továbbá
eladó német nõi farmer –46-48-as.
Ára 20 lej.
Telefon: 0754 928706
*
Sepsisszentgyörgyön eladó

Apróhirdetések
konvektor. Ára: 300 lej. Továbbá
eladó bojler. Ára: 200 lej.
Telefon: 0754 928706
*
Eladó: régi történelmi könyvek,
bélyeggyûjtemény, zenegép két
hangszóróval, videólejátszó, jó, magyarul beszélõ kazetták, videókamera.
Ár: megegyezés szerint

Lakás van.
Megismerkednék olyan férfival,
aki egyedül lakik. Nem a szépség
számít – egyetértés legyen és
szeretet. Én 44 éves szõke, kék
szemû nõ vagyok.
Jelige: Együtt jövõben.
Én 180/84 kg barna. õszhajú, nem
Telefon: 0754 928706
dohányzó, nem italozó férfi vagyok.
*
Szeretnék megismerkedni egy Jelige: Itt – Ott
komoly, nyugdíjas, szép nõvel.

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. ápr. 2.
Az “Panofsky Erwin” c. rejtvény megfejtése:
Mûvészettörténész. Ikonológiai. Hannover.
Nyertesünk: Lakatos Mária Nagybánya -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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Bulowayovi elmegyógyintézetébe. Megérkezésekor közölte az ápolókkal, hogy a
szállítmány nagyon izgága és
fantáziadús. A valóság kiderítéséhez 5 napra volt szükség.
5.) Egy amerikai tinédzsert
a kórházban ápolták súlyos
fejsérüléssel, amit az állomásra beálló vonat okozott.
Kikérdezésekor, hogyan történt a baleset, derült ki, hogy
a fiú csak arra volt kíváncsi
milyen közel hajolhat a befutó vonathoz.
6.) Egy férfi besétált egy
24 órás vegyesboltba, a pultra rátett egy húsz dollárost
és kérte, hogy váltsák fel neki. A pénztáros kinyitotta a
pénztárt, de ekkor a férfi elõvett egy pisztolyt és megparancsolta a pénztár tartalmának a kiürítését egy átnyújtotta zacskóba. A zacskó
megtömése után a férfi távozott, de a 20 dolláros bankjegyet a pulton hagyta. Csak az
elmenekülés után derült ki,
hogy a zacskóban mindössze
15 dollár volt.
7.) Egy arkansasi férfi igen
szomjas lehetett, mert az utcán kikapart egy bazaltkockát és megpróbálta betörni
vele egy italbolt kirakatát, azzal a nyilvánvaló szándékkal,
hogy kiemel néhány üveg
italt. Csakhogy a kirakat plexibõl volt, amirõl a nekivágott kockakõ visszapattant és

fején találta a próbálkozót, törõ kapta az év leghülyébb
aki a helyszínen elvesztette embere külön díjat.
az eszméletét. Az eseményt
10.) Egy parkoló lakókoegy térfigyelõ kamera az elecsiból éjjel egy férfi ki akarta
jétõl a végéig felvette.
szívni a benzint a magával
8.) Egy nõi vásárló éppen vitt kanna és gumicsõ segítelhagyott egy üzletet, amikor ségével. A sötétben óvatosan
lecsavarva a kuegy férfi kipakot,
behekapta a kezélyezte a magábõl a retikült
val hozott csöés elfutott vevet a tartályba
le. Az egész
és szívott egy
jelentet az üznagyot.
Az
letbõl végigeredmény kifenézték
és
jezetten megleazonnal hívták a rendõrséget, akik per- põ volt. A kihívott rendõr a
cek alatt elfogták a bûnözõt, földön egy rosszullét jeleit
akit visszavittek a helyszínre mutató, fetrengõ férfit talált,
azonosítás végett. Megérke- aki véletlenül nem a benzinzés után a rendõr fennhangon tankba eresztette be a gumiközölte, hogy felismerésre csövét, hanem a lakókocsi
kerül sor, amire a bûnözõ vécéjének gyûjtõtankjába. A
készségesen
közbevá- lakókocsi tulajdonosa nem
gott,Igen uram, õ az, tõle lop- tett feljelentést. Nyilatkozata
szerint ekkorát még életében
tam el a retikült.
nem röhögött.
9) Egy férfi hajnal 5 órakor
És akkor most a gyõztes...
besétált a Burger King helyi1.) A kaliforniai Long Beségébe, és pisztoly pörgetés
achen egy rabközben kérte a
ló rálõtt a leenkassza tartaldõ áldozatára.
mát. Az alkalAzonban
a
mazott közölte,
pisztoly csühogy nem tudja
törtököt monkinyitni
a
dott,
egy
kasszát csak
visszafogott
akkor ha rendelést adnak le. Erre a betörõ kattanás, aztán semmi. A rabkért egy adag sülthagymát. ló csodálkozva nézett bele a
Az alkalmazott közölte, hogy pisztoly csövébe és újra megsült hagyma reggelire nem húzta a ravaszt. Ez alkalomrendelhetõ, amire a betörõ mal a fegyver hibátlanul mûkáromkodva elment. Ez a be- ködött.

II. Rákóczy György

