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Humor – Viccek

Viccek

Az élet matematikája
Szerelmi matematika
• okos férfi + okos nõ = szerelem
• okos férfi + buta nõ = viszony
• buta férfi + okos nõ =
házasság
• buta férfi + buta nõ = terhesség
*

Munkahelyi matematika
• okos fõnök + okos beosztott
= haszon
• okos fõnök + buta beosztott
= termelés
• buta fõnök + okos beosztott
= elõléptetés
• buta fõnök + buta beosztott =
túlóra
*

Vásárlási matematika
• A férfi dupla árat is megad
azért, amire szüksége van.
• A nõ bármit megvesz, ami
fél áron van.
*

Általános összefüggések és
statisztikák
• A nõt addig aggasztja a jövõ,
amíg férjhez nem megy.
• A férfit addig nem aggasztja
a jövõ, amíg meg nem nõsül.
*
Eladom Szepes Mária A vörös
oroszlán címû ezoterikus könyvét.
Teljesen új, üzleti ára 3990 Ft, át
lehet számítani lejbe is!
Telefon: 0255-257476
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince
: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620089
*
Eladó Borszéken a központban kõalapra épült fa lakóház (3 szoba,
konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári

25 éves fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni 20-25 év
közötti lánnyal komoly kapcsolat céljából.
Telefon: 0765-095146
Jelige: „Május“
*
Meg szeretnék ismerkedni
hölggyel házasság céljából. Én
48/180/70, barna haju, elvált
férfi vagyok. Tel.: 0741469084.

• Az a férfi sikeres, aki többet
keres, mint amennyit a felesége költ.
• Az a nõ sikeres, aki talál
ilyen férfit.
*
• Ha boldog akarsz lenni egy
férfival, nagyon meg kell
értened és egy kicsit szeretned.
• Ha boldog akarsz lenni egy
nõvel, nagyon kell szeretned,
és ne is próbáld megérteni.
*
• A nõs férfiak tovább élnek,
de jobban várják a halált.
*
• A nõs férfi nyugodtan
megfeledkezhet a hibáiról;
fölösleges két embernek
észben tartania ugyanazt.
*
• A férfi ugyanolyan külsõvel
ébred, mint ahogy lefeküdt.
A nõ külseje éjszaka romlik.
*
• A nõ a házasság elején azt
reméli, hogy a férfi meg fog
változni, de téved.
• A férfi a házasság elején azt
reméli, hogy a nõ nem fog
megváltozni, de téved.
*
• Minden vitában a nõé az
utolsó szó.
• Ha a férfi ezután bármit
mond, az egy új vita kezdete.

Apróhirdetések
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 lakás
eladó vagy elcserélném Bihar vagy
Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051,
0741-401256

Társkeresõ
Jelige: „Együtt szép!“
*
Fiatalos, házias, aktív értelmiségi nõ (60 éves, 173 cm, 70
kg) keres ápolt, kulturált, káros szenvedélyektõl mentes,
magas úriembert Kovászna
megyébõl (Kézdi és környéke).
Telefon: 0755-388336

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. május 13.
Az “Émile Chartier Alain” c. rejtvény megfejtése:
A mûvészetek rendszere. A filozófia elemei. Esszéíró.
Nyertesünk: Gábor Éva Dicsõszentmárton-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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A fiamnak szereztem egy
sztriptíztáncosnõt a szülinapi
bulijára. A feleségem nem volt
túl boldog, de hát nem mindennap lesz az ember fia 4 éves!
*
Falusi panzióban hajnalban
ébreszti a gazda a vendéget:
- Ébresztõ, uram, kész a reggeli!
- De én még nem kérek
reggelit. - mondja álmosan a
férfi.
- Az nem számít, de kell a
lepedõ az asztalterítéshez.
*
Józsi bácsi panaszkodik az
orvosának:
- Baj van, doktor úr, már
nem kívánom az asszonyt, sõt
a legszebb fiatal menyecskék
is hidegen hagynak. Bezzeg a
sógorom, három évvel idõsebb
nálam, mégis azt mondja, hogy
hetente legalább kétszer.
- Nincs semmi baj, Józsi bácsi, mondja maga is!
*
Miért lila a Milka-tehén?
- ???
- Mert fent az Alpokban,
ahol tiszta a forrásvíz, bárányfelhõs az ég és zöld a fû, olyan
k..va hideg van, hogy lilára

fagynak a tehenek.
*
Riporterek faggatják a halászhajó kapitányát: mikor fordul vissza a nyílt tengerrõl?
Amikor már fogytán a víz, az
üzemanyag, vagy amikor már
tele vannak a hordók hallal?
- Egyik sem. - feleli.- Van a
hajón egy nagyon ronda szakácsnõ. Amikor már ott tartok,
hogy õt is megkívánom, kiadom a parancsot: indulás haza!

*
Az esti híradó mindig azzal
kezdõdik, hogy "Jó estét!", aztán elmondják, miért nem lehet
jó estéd.
*
A jól mûködõ házasság érdekében két dolgot tehetsz:
- Ha tévedsz, azonnal ismerd el.
- Ha igazad van, azonnal
fogd be a szád.

Teszt férj és feleség
kapcsolatáról
Legalább 10 éve férjezett asszonyok egy csoportja tréningen vett
részt, amelynek ez volt a témája:
"Mennyi még a szerelem az ön házasságában?". Elõször mindegyikük
azt a kérdést kapta, hogy szereti-e a
férjét ? Mindegyikük azt felelte, hogy
"igen". A következõ kérdés az volt,
hogy ezt mikor mondta a férjének legutóbb. Egyesek azt válaszolták,
hogy "ma", mások azt, hogy "tegnapelõtt", "múlt héten", "már
nem is emlékszem"... stb. Ekkor
azt a feladatot kapták, hogy küldjenek a férjeiknek egy sms-t ezzel
a szöveggel: "Szeretlek, drágám!"
Itt vannak a férjek válaszai: 1. Ki
vagy ? 2. Az Istenért, mi történt...?! 3. Én is Téged (ez csak
egy eset volt). 4. Ez meg mi akar
lenni? Megint összetörted az autót
?! 5. Mi van ? Nem értem, mi akar
ez megint lenni... 6. Nem tudom,
mit vittél véghez, de ezt már nem
bocsátom meg neked! 7. ???? 8. Ne
háríts rám semmit, nyíltan írd meg,
mennyit akarsz már megint... ! 9. Álmodom? 10. Ha megtudom, hogy
valójában kinek szól ez az üzenet,
garantálom, hogy agyoncsaplak! 11.
Már többször szépen kértelek, hogy
ne igyál annyit. Ha nem hagyod abba, végleg elhagylak!

Kedves Rejtvényfejtõk! Az elõzõ lapszámban tévesen adtuk meg a rejtvény
címét. Helyesen így lett volna: Michel Ney.
E mostani rejtvény címe viszont valóban “Alarik”.

Alarik

