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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.
*
Van egy pólóm, az van ráírva jó
nagy betûkkel: BALEK. Csak
tudnám, mi került benne 34700
forintba.
*
Régen a férfinak meg kellett ölnie a sárkányt, hogy elvehesse a
szüzet. Ma már nincsenek szü-

zek, és a sárkányt kell elvenni.....
*
A régi lányok úgy tudtak fõzni,
mint az anyjuk. A maiak pedig
úgy tudnak inni, mint az apjuk.
*
Már Madame Curie is csodálkozott az urán!
*
Kerüld a csokoládét! Összemegy tõle a ruhád!

Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince
: 260 nm, terület: 5664 nm.
Tel. 0724-699797
Telefon: 0723-620089
*
*
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.

Apróhirdetések

Meg szeretnék ismerkedni hölggyel
házasság céljából. Én 48/180/70,
barna haju, elvált férfi vagyok. Tel.:
0741-469084.
Jelige: „Együtt szép!“
*
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
nõ (60 éves, 173 cm, 70 kg) keres
ápolt, kulturált, káros szenvedélyektõl

Társkeresõ
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. nov. 12.
A “Bernard van Orley” c. rejtvény megfejtése:
Habsburg Mária. Vadászat. Utolsó itélet.
Nyertesünk: V a s s A n i k ó K o l o z s v á r - 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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Abszolút viccek
– Mi az abszolút rasszizmus?
– Amikor a kopasz barack veri
a cigánymeggyet.
*
– Ki az abszolút kancsal?
– Akinek síráskor a hátán folynak végig a könnyei.
*
– Ki az abszolút papucsférj?
– Akinek otthon keveset szabad, de amit szabad, azt muszáj.
*
– Mi az abszolút borzasztó?
– Ha az ember veszekedni
akar, de nincs kivel.
*
– Ki az abszolút sovány?
– Akinek még a gondolata is látszik.
*
– Mi az abszolút felkapott cikk?
– Szélben a szoknya.
*
– Mi az abszolút tanácstalanság?
– Négy szõke tanulóvezetõ nõ
az egyenrangú útkeresztezõdésben.
*
– Ki az abszolút örökzöld énekes?
– Fenyõ Miklós.
*
– Ki az abszolút diplomata?
– Aki úgy el tud küldeni a fenébe, hogy alig várod az indulást.
*
– Ki az abszolút optimista?
– Az a férj, aki a feleségét a plaza elõtt járó motorral várja.
*
– Ki az abszolút fõnök?
– Aki az akasztott embertõl
megkérdezi, hogy: "lógunk, lógunk"?
*
– Ki az abszolút naiv kismama?

– Aki a szülõszobában kinyittatja az ablakot, hogy be tudjon repülni a gólya
*
– Mi az abszolút tragédia?

– Amikor a tiszavirágnak peches napja van.
*
– Mikor van abszolút hideg?
– Amikor a mûfogsor vacog a
pohárban.
*
– Melyik az abszolút keskeny
folyó?
– Amelyiknek csak egy partja
van.
*
– Ki az abszolút szegény?
– Akinek még az aranyere is
rézbõl van.
*
– Mi az abszolút semmi?
– Egy léggömb, meghámozva.
*
– Ki az abszolút alacsony?
– Aki a szõnyeg szélén ülve lóbálja a lábát!
*
– Ki az abszolút lusta lovag?
– Aki felmenteti magát lovagi
torna alól.
*
– Mi az abszolút osztályharc?
– Amikor a pártház macskája
kergeti a templom egerét.

*
– Ki az abszolút hidegvérû?
– Aki kijön egy lángoló házból,
szájában cigivel, és még tüzet is
kér.
*
– Mi az abszolút
lehetetlen?
– Tenger fenekére bugyit húzni.
*
– Ki az abszolút
alacsony?
– Aki székre áll,
hogy elérje a saját fejét.
*
– Ki az abszolút
csúnya?
– Akinek kiskorában csontot
kötöttek a nyakába, hogy legalább a kutya játsszon vele
*
– Ki az abszolút bomba nõ?
– Aki ha bemegy a spájzba, a
kolbászok mind felállnak.
*
– Ki az abszolút hiú horgász?
– Aki kizárólag tükörpontyra
horgászik.
*
– Milyen az abszolút vékonytalpú cipõ?
– Amiben ha rálépsz egy pénzérmére, meg tudod mondani,
hogy fej vagy írás!
*
– Ki az abszolút ártatlan?
– Az az apáca, aki a kondomgyárban dolgozva azt hiszi,
hogy egereknek csinál hálózsákot.
*
– Mi az abszolút szemérem?
– Ha valaki úgy süti le a szemét,
hogy az odakozmál.
*
– Mi az abszolút kaktuszhamisítvány?
– A cserépbe ültetett sündisznó.

Robert Walpole

