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Humor – Viccek
Viccek
Egy amerikai, egy német és egy
török vendégmunkás utazik a vonaton.
Az amerikai elõvesz egy százdollárost, kidobja az ablakon és megszólal:
- Nálunk ebbõl annyi van, mint a
szemét, eggyel több vagy kevesebb, nem számít!
A török elõvesz egy aranyláncot,
kidobja az ablakon és megszólal:
- Nálunk ebbõl annyi van mint a
szemét, eggyel több vagy kevesebb, nem számít!
A német lehúzza az ablakot és kidobja a török vendégmunkást...
*
Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog.
- Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi
egy néni.
- Azért, mert az anyukám azt
mondta, csak akkor mehetek át az
úton, ha minden autó elment, de
még eddig egy sem jött!
*
Az apa a gyerekeket küldi az iskolába.
- Aztán vigyázzatok amikor átmentek az úton! Tudjátok, anyátok
ma kocsival ment el itthonról...
*
A férjet padlósúrolás közben találja otthon a barátja.
- Hát megmondom neked õszintén, hogy nekem ilyesmit eszembe
se jutna csinálni - mondja elismerõen.
- Nekem sem - válaszolja a férj. -

Apróhirdetések
Vásárolok elõnyös áron katonai kitüntetéseket, felszereléseket, fényképeket, ezüst
pénzérméket.
Telefon: 0744-918840
*
Eladó termesztett gyopár lepréselve, kedvezõ áron. Telefon: 0744-977906
*
Eladó Borszéken a központban kõ-alapra épült fa lakóház (3 szoba, konyha, fürdõ,
nagy elõszoba, nyári konyha,
pince), víz bevezetve, fásszín, 7

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!”
*
65 éves, független, nem iszá-

A feleségem találta ki!
*
Két lufi száll a mexikói kaktuszmezõn.
Ahogy a szél viszi õket, pont mindig balra-jobbra kerülgetik a kaktuszokat, épphogy mellettük elsuhanva.
Egyszercsak megkérdezi az egyik
lufi a másikat:
- Te, tulajdonképpen hova is megyünk?
- Nem tudom, de majdcsak kilyukadunk valahol!
*
Két szõke nõ áll a buszmegállóban, várják a debreceni buszt. Hamarosan jön is egy. Odamegy egyikõjük, s megkérdezi a sofõrtõl:
- Ez a busz elvisz Debrecenbe?
- Nem!
Odamegy a másik is és megkérdezi:
- És engem?
*
Két férfi beszélget:
- Kénytelen leszek kivándorolni
ebbõl az országból!
- Miért?
- Korábban tiltották a homoszexualitást. Most megtûrik. Én nem
várom meg, amíg kötelezõ lesz!
*
Old Shatterhand megismerkedik a
híres Sólyomszem fõnökkel. Elszívják a békepipát, aztán azt kérdezi
Old Shutterhand:
- Mondd, te vagy az a nagyfõnök,
aki száz lépésrõl egyetlen nyílvesszõvel leteríti a rohanó bizonbikát?
- Én vagyok.
ár udvar, az udvar végén patak, tiszta telekkönyvvel. Ár:
35.000 Euro.
Tel.: 0724-699797
*
Eladó ház Marosvásárhelyen
a Ciocîrliei (Pacsirta) utcában
(az oroszpiac közelében). Egy
részében kereskedelmi tevékenység is folytatható.
Telefon: 0265-256777 vagy
0742-541367
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620089

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. dec. 23.
Az “Pap Károly” c. rejtvény megfejtése:
Megszabadítottál a haláltól, Mózes, A beolvadásról.
Nyertesünk: Nagy Katalin Sepsiszentgyörgy-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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- És te vagy az, aki egyetlen
lasszódobással kifogja száz vágtázó
musztáng közül a legszebb csõdört?
- Én vagyok.
- És te vagy az, aki puszta kézzel
legyõzöd a Sziklás-hegység oroszlánját, a pumát?
- Én vagyok.
- És te vagy az, aki reggeltõl estig
megállás nélkül tud kefélni?
- Nem, az a nõvérem.
*
Egy férfi felad egy társkeresõ
hirdetést:
"Feleséget keresek!"
Másnap kap egy csomó levelet,
mindegyikben ez áll:
"Mit szólna az enyémhez?"
*
- Mi a különbség férfi és a nõ
között?
- ???
- A nõ egyetlen férfit akar, aki
teljesíti az összes kívánságát. A férfi az összes nõt akarja, akik teljesítik egyetlen kívánságát...
*
Két rab beszélget a börtönben:
- Te, komám, miért ülsz?
- Mert anyósomba belecsapott a
villám!
- A villám? Hát már ez is bûn?
- Igen, mert az én kezemben volt
a villa nyele.
*
Az 1960-as években a NASA az
ûrprogramja során hatalmas problémával találta szembe magát: a
golyóstoll, mûködési elvébõl következõen nem mûködik a súlytalanság állapotában, így az ûrben nem
tudnak írni.
Beindítottak egy programot,

amely során mintegy 1 millió dolláros költséggel sikerült is egy tökéletesen mûködõ példányt elkészíteniük.
A szovjetek eközben ugyanezen
problémával találkoztak. Rövid tanakodás után úgy döntöttek, hogy
az ûrben inkább ceruzát használnak.
*

Megy az országúton 70-el a házaspár, a férj vezet. A feleség megszólal:
- Tudod, sokat gondolkoztam a
dolgon, de rájöttem, hogy nem tudok veled élni. Szeretnék elválni tõled.
A férj nem szól semmit, de rálép
a gázra, immár 90-el mennek.
- Találtam egy olyan férfit, aki
kedvesebb, mint te, jobb az ágyban, a gyerekeket is jobban szereti.
A férj ismét gyorsít, immár 110el repesztenek.
- A gyerekek természetesen nálam maradnak, a házra is igényt tartok. A pénz fele a miénk lesz.
A férj továbbra is csendben van,
de már 130-at mutat a sebességmérõ.

- Miért vagy ilyen szótlan, neked
semmi sem kell?
- Nekem mindenem megvan,
amire szükségem van. - mondja a
férj nyugodtan.
- Igen, és mi az a minden?
- A légzsák...
*
A hegymászó megcsúszik, de az
utolsó pillanatban sikerül megkapaszkodnia egy sziklaperemben.
Ott lóg, aztán amikor már fogytán
van az ereje, kétségbeesetten felnéz az égre, és így kiált:
- Van ott fenn valaki?
- Igen - hangzik a válasz.
- Mit tehetnék?
- Bánd meg a bûneidet, imádkozz és engedd el a sziklát!
A hegymászó kicsit vár, azután
újra az ég felé kiált:
- Nincs ott valaki más is?
*
Két hangya egy-egy kenyérmorzsát tol az úton. Arra megy az elefánt, odaszól neki az egyik hangya:
- Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a fejedre ezt a kenyérmorzsát!
Az elefánt felrakja, mire odaszól
neki a másik hangya:
- De fogadjunk, hogy nem tudsz
ráállni erre a másik kenyérmorzsára!
Az elefánt rááll, mire a két hangya fetrengve a röhögéstõl:
- Vazze, mekkora szendvics!
*
- Mi a különbség a vöröshagyma
és az anyós között?
- ???
- Miközben az anyóst szeleteled,
nem sírsz!
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