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Humor – Viccek
Sztálin is meghajolt
- Mi az? Vörös, nagy, öt ágú
és még Sztálin is meghajolt
elõtte?
- ???
- Alacsony csillár a moszkvai pártházban!
*
Nászutas lakosztály
Kibéreli a nászutas lakosztályt egy 95 éves férfi és 23
éves felesége.
Másnap a fiatalasszony remegõ lábakkal jön le a lépcsõn. A portás megkérdi:
- Valami baleset érte?
- Nem, csak amikor az öreg
azt mondta, 75 éve spórol, én
hülye azt hittem, a pénzre gondol...
*
Paraszt bácsi
Egy paraszt bácsi bement az
autóhifi boltba:
- Van egy kocsim és kéne
bele autóhifi.
- Tessék parancsolni, van
többféle.
- Melyik a leghangosabb?
- Ez itt.
- Mikrofont lehet rákötni?
- Hááát, tulajdonképpen lehet.
- Kipróbálhatom?
- Tessék, itt a mikrofon.
- Dinnyét vegyeneeeeeeek!
*
Fiatal házaspár
Egy fiatal házaspár éppen
visszatérve a nászútról meglátogatja az háziorvosukat.
Panaszkodik a férj:
- Doktor úr, már több mint
két hete házasok vagyunk és
még mindig nem tudom mit
kell csinálni.

- Na jó, figyeljen ide, megmutatom!
A doktor mondja a feleségnek, hogy vetkõzzön le és feküdjön le a díványra - õ is levetkõzik és bemutatja a férjnek mit kell csinálni.
- Szóval megfigyelt engem?
Minden világos?
- Igen doktor úr - csak azt
nem tudom mit kell csinálni ha

Sepsiszentgyörgyön 3 szobás tel jesen felújított tégla tömbház eladó
vagy elcserélném Bihar vagy Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051
0741-401256
*
Eladok kalapos mesterséghez
mindenszükséges szerszámot, régi
történelmi, - természetrajzi, - orvosi, - világirodalmi könyveket kizárólag gyûjtõnek
Telefon: 0255-257476 - 18 óra
után.
*
Eladó: régi történelmi könyvek,

Apróhirdetések

Szeretnék megismerkedni egy
komoly, nyugdíjas, szép nõvel.
Lakás van.
Én 180/84 kg barna. õszhajú, nem
dohányzó, nem italozó férfi vagyok.
Jelige: Itt – Ott
Telefon: 0751-382961
*
Megismerkednék olyan férfival,

maga épp nem ér rá!
*
Elton John
Elton John, Robbie Williams és Kylie Minogue jönnek ki egy fergeteges koncertrõl.
Jó részegek, és ahogy dülöngélnek a kertek alatt Kylienak beszorul a feje egy helyen
a kerítésbe. Robbie azonnal kihasználja az alkalmat felhajtja
Kylie szoknyáját és rendesen
odadörrent neki hátulról.
- Most Te következel! - szól

bélyeggyûjtemény, zenegép két
hangszóróval, videólejátszó, jó, magyarul beszélõ kazetták, videókamera. Ár: megegyezés szerint
Telefon: 0751-382961
*
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

Társkeresõ
aki egyedül lakik. Nem a szépség
számít – egyetértés legyen és
szeretet. Én 44 éves szõke, kék
szemû nõ vagyok.
Jelige: Együtt jövõben.
Telefon: 0754 928706

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. május 14.
Az “Sir Walter Raleigh” c. rejtvény megfejtése:
A világ története. Lefejezés. Guyana.
Nyertesünk: Varga Anna Kézdivásárhely -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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oda Elton-nak.
Elton John sírva fakad...
- Mi van Elton? - kérdezi
Robbie.
- Sajnos nem fér be a fejem
a kerítésbe!
*
Két jóbarát
Két jóbarát megy az utcán.
Megkérdi az egyik:
- Ha volna két szuper Mercedeszed, full extrával, két teljesen egyforma, az egyiket nekem adnád?
- Tudod harminc éve
ismerjük egymást, jó barátok vagyunk, persze
hogy odaadnám!
Mennek tovább, kis
idõ múlva újra jön a kérdés:
- Komám, ha volna
két szuper jachtod, teljesen egyformák, minden
kényelemmel, luxussal
ellátva, nekem adnád az
egyiket?
- Tudod, régen ismerjük már egymást, a gyerekeim
keresztapja
vagy, hogyne adnám!
Mennek tovább, hamarosan újabb kérdés:
- Barátom, ha volna
két TV-d...
- Állj, te tudod, hogy két
TV-m van!
*
Öreg kémény
- Mit mond az öreg kémény,
ha már elfáradt?
- ???
- Megyek ledõlök egy kicsit...
*
Cigány skinhead
A cigánygyerek levágatja a
haját. Amikor hazamegy, oda-

szól az apjának:
- Apám, skinhead lettem!
Az apja jól pofonvágja.
Odamegy az anyjához:
- Anyus, skinhead lettem!
Az anyja is pofonvágja.
Odamegy a testvéréhez:
- Tesó, skinhead lettem!
Õtõle is kap egy nagyot. A
cigánygyerek bemegy a szobájába, majd elgondolkozik:
- Még csak fél órája vagyok
skinhead, de máris utálom a
cigányokat.
*
Kecske a hálószobában
Férj bemegy a hálószobába,
hóna alatt egy kecske.
- Látod drágám, amikor fáj
a fejed, ezt a disznót szoktam
megdöngetni - mondja.
Mire a felesége:
- De hát ez nem is disznó!
- Asszony, nem hozzád beszéltem!
*
Focilabda
- A maga férje olyan, mint
egy focilabda.
- Miért?
- Minden reggel a kapuban
találom, berúgva...
*
Csontváz a bokorban
- Mi az? Egy csontváz a bokorban?
- ???
- A tavalyi bujócska-verseny gyõztese!
*
Rossz szervezés
- Mi az abszolút rossz szervezés?
-?
- Skinhead lakodalomba cigányzenekart hívni!
*
Áramszünet

Két szõke nõ beszélget a
tegnapi áramszünetrõl.
- Képzeld 3 órát álltam a
liftben az áramszünet miatt.
- Az semmi, én 4 órát álltam
a mozgólépcsõn!
*
Bölcs rabbi
Egy ember elmegy a bölcs
rabbihoz, hogy megtudja tõle a
hosszú élet titkát.
- Bölcs rabbi, mondja már
meg nekem, hogy mi a hosszú
élet titka.
- Fiam, azt javaslom neked,
hogy ne cigizz, ne piálj és ne
nõzz.
- Akkor hosszú életem lesz?
- Azt nem tudom, de kurva
hosszúnak fog tûnni.
*
IT-levélváltás
LEVÉL
Tisztelt IT csoport!
A mai nap kezdtem a cégnél
és már el is készült a céges email postafiókom, köszönöm
gyors intézkedésüket!
Értékeltem
a
humorérzéküket, de a kiosztott email cím természetesen nem
maradhat. Hogyan képviseljem a céget egy olyan e-mail
címmel,
hogy
faszi@cegunk.hu
köszi, Farkas Szilárd
VÁLASZ
Szia, Szilárd!
Rossz hírem van, ez nem
vicc.. E-mail címek generálása
automatikusan történik a
vezetéknév és a keresztnév elsõ betûibõl. És sajnos nincs
lehetõség ennek módosítására.
Nekem elhiheted, Üdv.
Pinter Csaba (picsa@cegunk.hu)

Sánta Ferenc

