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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Humor – Viccek
Egysorosak...
Tanulok, mert a tanulásba
fektetett energia meghozza a
gyümölcsét... és mint tudjuk:
a gyümölcsbõl pálinkát lehet
fõzni!
Amióta kikapcsolom lefekvés elõtt a mobilom, azóta
utolérhetetlen vagyok az ágyban.
Magyarország jobb pozícióba került a korrupciós listán, bár ez nem volt olcsó.
Sétálunk, sétálunk egy
kocsmába
becsücsülünk,
fröccs.
Vettem egy csúcstelefont,
de ezen is csak ugyanazok a
fazonok hívnak.
Olyan pocsékul nézel
ki, iszol te
rendesen?
Itt
Magyarországon az a
gond, hogy
senki sem
meri felvállalni, amit
mondott. De
ezt nem tõlem hallották!
Miért nincs a Kékestetõn
halászcsárda? Kéne lennie,
hiszen ott van az ország legmagasabb pontya.
Az asszony mindig arról
panaszkodik, hogy nem figyelek rá. Vagy valami hasonló.....
Nem csodálatos, hogy a
munkád milyen értéktelen,

amikor fizetésemelést kérsz
és milyen értékes, ha szabadnapot?
Ne aggódj folyton, hogy
ma vége lesz a világnak.
Ausztráliában például már
holnap van.
A világ legnagyobb felfedezéseit olyan emberek tették, akik túl hülyék voltak
ahhoz, hogy tudják, hogy az
adott dolog lehetetlen.

Apróhirdetések

Társkeresõ
nõ (60 éves, 173 cm, 70 kg) keres
ápolt, kulturált, káros szenvedélyektõl
mentes, magas úriembert Kovászna
megyébõl (Kézdi és környéke).
Telefon: 0755-388336
*
64 éves, elvált, nyugdíjas mérnök
vagyok. Sportoló voltam és szeretem
a természetet. Kertes családi házzal
rendelkezem. Szeretnék megismerkedni egy hozzám illõ (55-64)
hölggyel, aki egy igazi társra vágyik,
akárcsak én.
Telefon: 0756-659169

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. okt. 29.
A “Jan Baptist Van Helmont” c. rejtvény megfejtése:
Folyadékos hõmérõ. Széngáz. Gyomornedv.
Nyertesünk: Major Anna Székelykeresztúr -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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ARANYKÖPÉSEK
Ha lenne...
Ha lenne pálinkám, már
nem lenne..

kedvelték a koffeinmentes
kávét és teát, a cukormentes
Felnõtt
kólát, a nikotinmentes cigaA felnõtt olyan személy, rettát, az alkoholmentes sört,
miért nem kedvelik az impotenseket?

Infláció
Az infláció nem más,
mint úgy elfelezni a pénzt,
hogy közben a papír ne sérüljön meg.

Rémálom
Szörnyû álmom volt !
Azt
álmodtam, hogy MaVan egy pólóm, az van rágyarország
fele lakatlan, a
írva jó nagy betûkkel: BAmásik
fele
pedig
Lakatos.
LEK. Csak tudnám, mi került
benne 34700 forintba.
Mérnök.
Régen a férfinak meg kelEgy
mérnökkel
vitatkozni aki befejezte a növekedést
lett ölnie a sárkányt, hogy
olyan, mint egy disznóval mindkét végén és most közéhemperegni a sárban. Két óra pen növekszik.
elteltével rájössz, hogy õ ezt
Gyógyszer
élvezi.
A szerelem a legjobb gyógyír, de ha nincs... nekem jó
Oda-vissza
A férfiak nõznek, a nõk a Jägermeister is...
hímeznek.
Google.
A google olyan , mint a
Számadás
A nõk olyanok mint a me- nõk.. Be sem fejezted a mondence. Ha összeszámolod a datot , már találgat.
fenntartási költségeket, rögEsély
tön rájössz, hogy túl kevés
Az
egyetlen,
amit kérek,
idõt töltesz bennük.
egy
esély,
hogy
megbizonyoelvehesse a szüzet. Ma már
sodhassak arról: a pénz nem
Az esõ
nincsenek szüzek, és a sárA májusi esõ aranyat ér! - boldogít.
kányt kell elvenni.....
A régi lányok úgy tudtak mondta a falusi, és kiúszott a
Jó érzés
fõzni, mint az anyjuk. A mai- veteményesbõl.
Nem tudom, mit kezdenék
ak pedig úgy tudnak inni,
a feleségem nélkül. De akkor
Optimista, pesszimista
mint az apjuk.
is olyan jó rágondolni.
Az
optimista
azt
hirdeti,
Már Madame Curie is csohogy a lehetséges világok
dálkozott az urán!
Felhívás
Kerüld a csokoládét! legjobbikában élünk; a
Hölgyeim!
Ha már megpesszimista tart attól, hogy ez
Összemegy tõle a ruhád!

Munkát keresek. 45 éves nõ vagyok, gyerek-gondozást, takarítást,
beteg-gondozást, bármilyen munkát
vállalok, csak Szentgyörgyön.
Tel. 0724-699797
Tel.: 0754-928106.
*
*
Eladó Borszéken a központban kõ- Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljealapra épült fa lakóház (3 szoba, kony- sen felújított tégla tömbház lakás ela ha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári kony- dó vagy elcserélném Bihar vagy Szatha, pince),, víz bevezetve, fásszín, 7 ár már megyei kertes házra.
udvar, az udvar végén patak, tiszta te- Telefon: 0367-409051,
0741-401256
lekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Ne add fel a reményt, nézz fel az
égre. Eszedbe jut egy szõke nõ hirdetése. 45 éves, elvált nõ, szõke, kék
szemû, független, 1,60m, 74 kg,
olyan férfit keres, aki egyedül lakik.
Kovászna megyei vagyok. Kalandok
kizárva. Csak hívást várok. Tel.: 0754928106
*
35 éves, független, nem iszákos,
lakással és munkahellyel rendelkezem; keresem társam házasság céljából, 25-35 év közötti komoly és meg bízható nõben.
Jelige: Megértés és bizalom
*
Fiatalos, házias, aktív értelmiségi

tényleg így van.
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APRÓHIRDETÉS

Válság
A gazdasági
válság
alatt
összehoztam
egy kisebb vagyont... egy
nagyobból...
Orvosok
Orvosok
gyógyszereket
rendelnek, melyekrõl keveset tudnak, olyan
betegségekre, amelyekrõl
még kevesebbet tudnak, persze saját betegeiknek, akikrõl
meg semmit sem tudnak...
Találmányok
Mikrohullámú sütõ : feltalálták, hogy a férfiak is tudjanak fõzni ...
Mosógép : feltalálták,
hogy a nõk is tudjanak programozni ...
A tyúk
Ha a tyúk a múltjába néz,
akkor tojás; Ha a jövõjébe,
akkor leves ...
Vágy
25 évvel ezelõtt arra vágytam, hogy keressek 60.000
forintot havonta és legyen
egy 1986- os évjáratú Golfom. Mára mindez teljesült.

John Wallis

