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Humor – Viccek
Csapda
Egy orosz katona átkiált a kínai határon:
- Ej, százezer kínai, gyertek a
domb mögé harcolni velem!
Átmegy százezer kínai, verekedés, csend...
Fél óra múlva az orosz harcos
újra kiált:
- Ej, százezer kínai, gyertek a
domb mögé harcolni velem!
Ismét átmegy százezer kínai,
megint verekedés, majd csend...
Fél óra múlva újra hangzik a
kiáltás:
- Ej, százezer kínai, gyertek a
domb mögé harcolni velem!
Már menne megint százezer
kínai, de a domb mögül elomászik egy összevert, de még élõ
kínai:
- Vigyázzatok fiúk! Csapda!
Ketten vannak!
*
Mikor van a születésnapja
Két szomszéd beszélget:
- Figyeljen csak, szomszéd!
Mikor is van a születésnapja?
- Aztán miért kérdezi?
- Meg szeretném ajándékozni
egy szép függönnyel az ablakára, hogy ne kelljen látnom, amit
a meztelen feleségével mûvel.
- Aha... És a maga születésnapja mikor van?
- Hát azt miért kérdi, szomszéd?
- Megajándékoznám egy szemüveggel, hogy lássa kié is az a
feleség, akit a lakásomban lát...
*
Cirkusz és Parlament
- Mi a különbség a cirkusz és
a Parlament között?
- ???
- A cirkuszban okos emberek
hülyéskednek, a Parlamentben
meg hülye emberek okoskodnak.
*
Eladó
Marosvásárhelyen
a
Kövesdombi negyedben az 1848
sugárúton egy 2 szobás I. osztályú II.
emeleti 52 nm-es tömbházlakás,
saját hõközponttal, stb. Alkudható
áron 37.500 Euro.
Telefon: 0735-152661, 0728-071435
*
Kérem Bagosi Lajost, aki 1981-ben
Szatmáron a Szamos-negyedben
lakott, hívjon fel. Jelige: "Nyárutó".
Telefonszám, cím a szerkesztõségben.
*
Piacképes ötletek megvalósításá hoz tõkét biztosítunk!
Tel.: +36-220-9418-633
*

63 éves, független, nem iszákos,
nem dohányzó férfi vagyok; keresek
házasság céljából egy megbízható
nõt. Kovászna megye elõnyben.
Jelige: "Nem fogsz csalódni"
Tel: 0731-502209
*
Szeretnék megismerkedni egy
hozzám illõ (55-64) hölggyel, aki egy

Politikusbaleset
Egy politikusokkal teli busz
kirándulásra indul vidékre. A
sofõr belefeledkezik a festõi tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya mellett.
Másnap megérkezik a rendõrség, kihallgatják a tanya tulajdonosát:
- Nem talált áldozatokat?
- De, találtam.
- És hol vannak?
- Hát, eltemettem õket.
- Az összes politikus meghalt?
- Némelyik azt mondta, hogy
nem, de én már nem hiszem el
ezeknek egy szavát sem...
*
Brad Pitt, Schwarzenegger,
Madonna...
- Mi az: Arnold Schwarzeneggernek hosszú,
Bred Pittnek rövid,
Madonnának nincs,
a Pápa meg nem
használja?
- ???
- Vezetéknév!
*
Piros gomb
A németet, a magyart és a cigányt
felhívatja magához
Isten. Elsõként a
némettel beszél:
- Te, német, ha
még egyszer fajgyûlölõsködsz, akkor ezzel a piros gombbal kiírtom az egész népedet.
Kiszalad sírva a német, bemegy a magyar. Ugyanaz történik vele is.
Harmadiknak behívja Isten a
cigányt:
- Ha még egyszer lopsz, ezzel
a piros gombbal kiírtom a népedet.
Jön ki röhögve a cigány, a

Apróhirdetések
Eladó Borszéken a központban kõalapra épült fa lakóház (3 szoba, konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári konyha, pince), víz bevezetve, fásszín, 7 ár
udvar, az udvar végén patak, tiszta telekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljesen felújított tégla tömbház el adó
vagy elcserélném Bihar vagy Szatmár
megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051
0741-401256

Társkeresõ
igazi társra vágyik, akárcsak én. 64
éves, elvált, nyugdíjas mérnök vagyok. Sportoló voltam és szeretem
a természetet. Kertes családi házzal
rendelkezem.
Telefonom: 0766-562853.

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. szept. 17.
A “Maurice Utrillo” c. rejtvény megfejtése:
Suzanne Valadon. Képeslapok. Montmartre.
Nyertesünk: Molnár Éva Székelyudvarhelyi -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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magyar és a német csodálkozik:
- Mit röhögsz, cigány?
- Elloptam a piros gombot!
*
Spórolós zsidó család
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...szt, mint maga!
*
Villamosszékben
A
töbszörös
gyilkossággal vádolt személyt villamos székbe ültetik.
- Van valami
utolsó kívánsága?
- mondja az õr.
- Igen.
- És mi?
- Megfogná a kezem?
*
Jó mellek
Pistike nagyon nézi a tanárnõt az iskolában. A tanárnõnek
egy idõ után feltûnik a dolog,
majd megkérdezi:
- Pistike, miért bámulsz engem ennyire?

- Csak azt nézem, hogy milyen jó melle van a tanárnõnek!
- Ejnye Pistike,
mindjárt kapsz egyet a
szádra!
- Jó, a másikat meg
tessék a kezembe adni!
*
Móricka
nemi
problémája
Móricka bemegy az
elsõ nap a suliba, és
megkérdezi a tanárnõtõl:
- Tanárnõ! Hazamehetek?
- Miért Móricka?
- Mert nemi problémáim vannak.
- Jó, menjél.
Másnap:
- Tanárnõ! Hazamehetek?
- Miért?
- Mert nemi promblémáim
vannak!
- Jó, menjél.
Harmadnap:
- Tanárnõ! Hazamehetek?
- Miért?
- Mert nemi problémáim vannak!
- Móricka de mi a te nemi
problémád?
- Hát csak annyi, hogy a tököm tele van a sulival.
*
Sherlock Holmes meghal
Sherlock Holmes meghal, és
felkerül a mennyországba. Ott
áll Szent Péter elõtt, aki megkérdi kilétét.
- Sherlock Holmes vagyok.
- Nem hiszem el... bizonyítsd
be valahogy. Mondjuk... találd
meg nekem Ádámot a tömegben!
Sherlock fogja magát, és nem
egészen 20 másodperc múlva
ott áll Ádámmal Szent Péter
elõtt.
- Hogy csináltad ezt? Itt férfiak milliárdjai vannak!

- Nos... egyszerû. Beálltam a
fickók közé, mindenkit elküldtem az anyjába... ez meg
csak ott téblábolt egyedül.
*
Hetente háromszor
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?
*
Használt hûtõszekrény
Egy család új hûtõszekrényt
vett. A régit kitették a ház elé,
és ráírták:
"Akinek kell, ingyen elviheti."
A kiselejtezett hûtõ még három nap múlva is ott állt, senki
rá sem nézett.
A férj ekkor gondolt egyet, és
kicserélte rajta a feliratot: "Eladó 20.000 forintért."
Még aznap éjjel ellopták.
*
Nõi nemi szerv
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?

Arnold Van Gennep

