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Humor – Viccek
Székely humor...

olyan nagyon szeretem a feleségemet, hogy mindenemet odaadnám érte!
– Ne engedd, hogy beteg legyen, legyek inkább én!
– Ne engedd, hogy szenvedjen
az életben, szenvedjek inkább
én!
– Ne engedd, hogy özvegy legyen, legyek inkább én!

Kiplakátolták Udvarhelyen az
új szigorú rendszabályt: Aki éjfél után lármázva vagy dalolva
megy haza,
szigorú büntetést kap. Másnap
éjszaka hallja a rendõr, hogy valaki hangosan kurjongatva
megy végig a fõutcán.Odasiet,
és szigorúan mutat a plakátra.
– Nem tudja kend az új sza- A híres erdélyi zenészt faggatja egy riporter:
bályt?
– Én tudom, biztos úr ...De ki – Mondja, Áron bácsi, hány
mondta, hogy haza megyek? Ide éve citerázik már?
indultam csak a másik kocsmá- – Tizenöt.
– És azelõtt?
ba...
– Nem citeráztam.
Az öreg székely temeti a feleEgy székely atyafit megszólít
ségét.A sógora vigasztalja:
egy
utazó:
– Ne búsulj bátyám, a túlvilá– Mondja, kérem, elérek ezen
gon majd találkoztok!
– Hát ez az, ami aggaszt, ko- az úton a városba még vacsora
elõtt?
mám!
– El, ha addig nem eszik.
Székely a fiával fát vág az erdõben. Egyszer csak megszólal Azt mondja az újdonsült férj,
az újdonsült menyecskének:
a fiú
– Édesapám, valahogy nehe- – Ha meglátod lelkem, hogy
jövök bé a lovaskocsival a kazen megy ez a fûrész, nem?
– Nem tudom fiam, én most pun, oszt olyan csálén áll a kalapom, hát ízibe menny bé a tiszpipázgatok.
taszobába, mert dógom van veled.
Székely gyerek az apjához:
– Édesapám, nyilván valami Eltelik néhány nap, egyszer azt
mondja a menyecske a férjének:
baja esett a Riskának!
– Hajja kend! Mondanék én
– Mibõl gondolod fiam?
valamit magának. Ha maga jön
– Hozza a pásztor a bõrét..
bé a kapun a lovaskocsival, oszt'
Az öreg székely elkezd fohász- meglátja kend, hogy én itt állok
a gangon, oszt' csípõre van téve
kodni a Jóistenhez:
– Édes, drága Jóistenem, én a kezem, hát meg ne aggya magának az a magosságos Úristen,

Apróhirdetések
Eladó keverõpumpa. Típusa:
DAB TF 110 - 3 kapcsolásos,
max. 78W. Ugyanitt: Q Grundfos
UPS 32-80, 3 kapcsolásos, max.
245 W.
Telefon: 0745-268 987
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620 089
*
A magány már évek óta nyomaszt. Szeretnék megismerni
egy velem egyidõs hölgyet.
57 éves vagyok, Szászrégenben lakom egyedül, saját házban.
Tel. 0754-792137
*
Szeretnék megismerkedni

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.: 0724-699 797
*
Eladó ház Marosvásárhelyen a
Ciocîrliei (Pacsirta) utcában (az
oroszpiac közelében). Egy részében kereskedelmi tevékenység is
folytatható.
Telefon: 0265-256777 vagy
0742-541367

Társkeresõ
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!”

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2014. márc. 17.
Az “Wilhelm von Tegetthoff” c. rejtvény megfejtése:
Miksa császár. Poroszok. Tengernagy.
Nyertesünk: Schlecht Károly E r d õ s z e n t g y ö r g y -i olvasónk. Gratulálunk!
Postacím: Európai Idõ, 520085 Sf.Gheorghe, Str. Daliei nr. 2. bl. 44. sc. C. ap. 1.
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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hogy ne csálén álljon a kalapja... hazajön az uram részegen,
!
annyiszor megver.
– Hm, mondja az orvos, tudok
erre egy teljesen biztos és hatáCsak vidáman
sos szert. Ezután amikor hazajön az ura részegen, vegyen egy
Január 1-eje, korán reggel:
csésze kamillateát, és öblítse a
– Mit csinálsz szomszéd?
torkát, alaposon öblítse...
– Havat hányok.
– Két hét múlva jön ugyanaz a
– Úristen, te mit ittál?!
nõ a dokihoz, kisimulva, kivirágzóan néz ki, és megköszöni a
Két vadász beszélget az
anyósokról:
– Tudod mikor kacsintottam utoljára az anyósomra?
– Nem, mikor?
– Amikor célba vettem.
Mit szólt az anyósod, amikor közölted vele, hogy
mostmár haza kéne költöznie?
– Kihagyjam belõle a trágár szavakat?
– Igen.
– Akkor semmit.
csodaszert az orvosnak.
– Doktor Úr, csodálatos amit
javasolt, képzelje el, jön az
uram holt részegen én meg öblítem, csak öblítem a torkom, õ
meg nem bánt engem.....
– No látja, egyszerûen csak
kussolni
kell....
Férj és feleség ülnek a verandán, a férj bort kortyolgat.
– Annyira szeretlek – mondja a Két nõ beszélget.
– Képzeld, kihíztam a férjeférj.
met.
– Ezt most Te mondod, vagy a
– Hogy-hogy???
bor? – kérdezi a feleség.
– Nem jön rám.
– Ezt én mondom a bornak...
– Jön egy nõ a dokihoz, kékre- Tudod, drágám, mindig is kíváncsi voltam, hányszor csaltál
zöldre verve, a doki felkiált:
– Istenem, mi történt magával? meg – így a férj lefekvéskor a
– A nõ mondja: Akárhányszor bombázó feleségének.
– Hát jó – így a nõ –, bevallom.
Férj hazamegy a munkából:
– Asszony, ma este megerõszakolósat játszunk!
– DE ÉN OLYAT NEM
AKAROK!
– Ez a beszéd, szívem!

Háromszor.
– Elmesélnéd, édesem?
– Emlékszel, mikor nem kaptunk kölcsönt a házépítéshez? A
bankigazgató felajánlotta, hogy
...
– Igen, igen. Megértelek. Azért
ez szép gesztus volt tõled, drágám, hogy megmentetted a családi fészket. És aztán másodszor?
– Emlékszel, amikor beteg voltál, és nem volt elég
pénzünk a mûtétre? Nos,
akkor a sebész felajánlotta,
hogy...
– Ez az áldozat is csodálatos volt a részedrõl, drágám! És harmadszor?
– Hááát... Emlékszel,
amikor polgármester akartál lenni?
– Igen.
– És akkor hiányzott még
ezerkétszáz szavazatod...
– Doktor úr, gyorsan, a feleségemnek nagyon fáj a vakbele!
– Nyugodjon meg, én magam
operáltam ki a felesége vakbelét
egy éve!
– És olyanról nem hallott a
doktor úr, hogy valaki újranõsül?
Színésznövendék meséli az
apjának:
– A vizsgadarabomban igen
nehéz szerepem lesz. Egy olyan
férfit kell játszanom, aki 20 éve
nõs. Mire az apja:
– Legközelebb olyan szerepet
válassz, amiben meg is szólalhatsz!

Charles Ailleret

