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Humor – Viccek
Viccek
Mórickáékhoz tanfelügyelõk érkeznek oroszórára, és beülnek a
leghátsó padba, Móricka mögé.
Zajlik az óra. A tanár néni felír egy
mondatot oroszul a táblára:
- Na, gyerekek, ki tudja lefordítani?
Néma csend, az osztály meg
van illetõdve, egyedül Móricka jelentkezik. A tanár néni gondolkozik: Móricka világéletében csont
hülye volt az oroszhoz, de talán
most, most megmenti az órát! Felszólítja:
- Na, mit jelent a mondat?
- Azt, hogy "Figyeld milyen jó
segge van a tanárnõnek!"
A tanárnõ elvörösödik, dühösen
rákiabál:
- Nem elég, hogy buta vagy,
még szemtelen is! Azonnal ülj le!
Móricka leül, de közben hátraszól a tanfelügyelõknek:
- Minek súgnak nekem, ha maguk sem tudnak oroszul?
*
Bemegy egy férfi az orvoshoz, és
elmondja a panaszát:
- Ddddokttttttor ú-ú-úrrr, aaazzzz
a bbbbbajom, hhhhogy nnnnagyon
dddaado-ggggok!
Az orvos megvizsgálja, majd
közli a diagnózist:
- Nos, a probléma abban rejlik,
hogy az Ön pénisze több, mint 30
centi hosszú, így kevesebb vért
kap az agya, emiatt dadog. A meg-

Apróhirdetések
Eladó Szovátán 20 ár telek
– csendes helyen és beépíthetõ. Kb. 300 EUR/ár.
Telefon: 0365 802 709
*
Eladó Parajdon, a Fõút
mellett egy kétemeletes ház,
turisztikai vagy üzleti célra.
Cím:
Szabó
Borbála,
Parajd, Fõút 180 sz.
Telefon: 0266-240278
*
Eladó régi udvarház Ma-

Szeretnék megismerkedni
egy hölggyel – barátság/házasság céljából. Én 50/180/70 férfi
vagyok, és várom hívásodat az
alábbi számon:
Telefon: 0740 646 117
Jelige: “Együtt szép az élet!”
*
63 éves, független, nem iszá-

oldás az, ha leoperálunk 15 centit
belõle, így visszaáll az agy normál
vérellátása. Ebben az esetben a
dadogása is elmúlik.
A férfi gondolkodik, majd úgy
dönt, aláveti magát a mûtétnek,
mert a dadogás nagyon zavarja. A
mûtét sikerül, a dadogás elmúlik.
Egy hónap múlva visszamegy a
páciens:
- Doktor úr, jól sikerült a mûtét,
azóta semmi bajom a beszéddel.
Viszont az összes barátnõm elhagyott, így azt szerretném kérni,
hogy operálják vissza azt a 15 centit, amint lehetséges.
Erre az orvos dühösen:
- A fffffennnébbb-bbbe!
*
Két vadász beszélget az erdõben:
- Ha én megcélzok egy nyulat, az
máris írhatja a végrendeletét!
A tisztáson hirtelen feltûnik a
tapsifüles. A hencegõ vadász elõkapja a puskáját, rálõ, de a nyúl elszalad.
Mire a másik epésen megjegyzi:
- Úgy látom már szalad is a közjegyzõhöz...
*
Az amerikai, francia és a román
pilóták mindegyike nagyon büszke
arra, hogy kapásból felismeri anyarepülõterét.
Amerika felett repülnek, kinyúl
az ablakon az amerikai:
- Ez a New York-i Kennedy repülõtér lesz!
- Honnan tudod? - kérdezik a
rosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm,
pince: 260 nm, terület: 5664
nm.
Telefon: 0723-620089
*
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. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797

Társkeresõ
kos, nem dohányzó férfi vagyok.
Keresek házasság céljából egy
megbízható nõt. Kovászna me gye elõnyben.
Jelige: "Nem fogsz csalódni!"
Tel: 0731-502209

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. szept. 30.
A “Martin Andersen Nexö” c. rejtvény megfejtése:
Elveszett nemzedék. Szürke fény. Svédország.
Nyertesünk: Juhász Anna Gyergyószentmiklós-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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többiek.
- Megérintettem a Szabadság
szobor tetejét.
Késõbb kinyúl a francia:
- Ez a Párizsi Orly Aeroport lesz!
- Honnan tudod?
- Megérintettem az Eiffel-torony
tetejét.
Repülnek tovább, kinyúl a román, majd megszólal:
- Ez a Romániai repülõtér lesz!
- Hát ezt meg honnan tudod?
- Ellopták az órámat.
*
- Ilyen jó kisbabát még életemben nem láttam - lelkendezik a dadus az anyukának. - Egész éjjel alszik, anélkül, hogy csak egyszer is
akarna valamit.
- Igen, nem véletlenül mondják,
hogy nagyon hasonlít a férjemre.
*
Egy lótenyésztõ elmegy az állatorvoshoz:
- Doktor úr, tudna még felírni abból az ajzószerbõl, amit múltkor a
lovamnak ajánlott?
- Persze! Mi is volt a neve?
- Arra sajnos nem emlékszem,
de olyan kellemes fahéjas íze
volt...
*
- Mi az: Arnold Schwarzeneggernek hosszú, Bred Pittnek rövid,
Madonnának nincs, a Pápa meg
nem használja?
- ???
- Vezetéknév!
*
- Hogy tudod megakadályozni,
hogy egy férfi szexelni akarjon veled?
- ???

- Menj hozzá feleségül.
*
Egy kubai iskolában történelem
órán híres külföldi emberekrõl tanulnak a gyerekek.
- Mirõl volt híres Kolombusz
Kristóf? - kérdi a tanárnõ.
- Vízum nélkül jutott el Amerikába...
*
- Jean, tegyen a tûzre!
- Székestõl, uram?
*
Megy János bácsi a szekérrel, a

szekér mellett a kutyája baktat.
János bácsi meg idõnként rácsap
a ló hátára: "Gyí, te!"
Egyszer csak a ló megáll és rászól János bácsira:
- Te János, miért ütsz annyit, én
is egy érzõ lény vagyok, nekem is
fáj...
János bácsi beijed a beszélõ lótól, futásnak ered, a kutyaja is vele. Mikor kifárad, leül pihenni. Ekkor megszólal a kutya:
- Bazzeg, hogy megijedtem mikor megszólalt a ló!
*
Három éves katonai kiküldetés
után tér haza a férj a feleségéhez.

Nero

Megdöbbenve látja, hogy az asszony egy pár hónapos kisbabát tart
a karjában. Dühösen kérdezi:
- Ki a gyerek apja, talán a Jenõ?
- Nem, dehogy!
- Akkor a Józsi?
- Nem.
- Hát akkor áruld el, melyik barátommal csaltál meg!
- Az eszedbe sem jut, hogy nekem is lehetnek barátaim?
*
- Képzeld, tegnap elhagyott a feleségem. Azóta se aludni, se enni
nem tudok - panaszkodik egy fickó
a haverjának.
- Ennyire megviselt a dolog? kérdi a haver együttérzõen.
- Dehogyis! Csak az a szajha
elvitte magával az ágyat meg a
hûtõszekrényt!
*
A feleség egy ismerõs arcot
vesz észre az étteremben. Odaszól a férjének:
- Nézd csak, ott az a részeges
alak az elõzõ férjem! Mióta hét éve
elváltam tõle, egyfolytában csak
iszik, állandóan részeg!
- Ez tényleg furcsa. - Ennyi ideig
azért senki nem szokott ünnepelni!
*
- Képzeld, ha este kávét iszom,
nem tudok tõle aludni.
- Érdekes, ez velem pont fordítva van: ha alszom, nem tudok kávézni!
*
- Az én anyósom olyan, mint egy
jó pohár sör!
- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és amikor
elém kerül, habzik a szája.

