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Ezzel a betegséggel elélhet
akár hetven évig is!
– De hiszen már hetven
*
vagyok!
Nincs is gravitáció, csak a
– Na, mit mondtam!
Föld szívat minket.
*
Találkozik az olasz és az
Férfi
ukrán maffiavezér. Kérdezi az
olasz az ukránt:
rosszmájúságok
- Van négyemeletes házad?
- Nincs!
- Akkor te nem is vagy igazi Szõke nõ mondja a barátnõjének:
maffiózó!
– Megcsalt a pasim, és ezzel
Ismét érdeklõdik az olasz:
betelt a pohár! Elhagyom õt!
- Van fekete limuzinod?
– De mielõtt otthagyod,
- Nincs!
bosszúból
nullázd le a bank- Akkor te nem is vagy igazi
betétjét!
–
biztatja a barátnõ.
maffiózó!
Egy hét múlva találkoznak.
Újabb kérdés:
- És van ujjnyi vastag arany – Na, hogy ment? – kérdi a
barátnõ.
nyakláncod?
– Jaj, ne is kérdezd. Egy fil- Nincs!
- Akkor te nem is vagy igazi lérem se maradt, mire kifizettem a bankszámlahitelét,
maffiózó!
Erre nagyon mérges lesz az és nullára hoztam az egyenukrán. Hazamegy, kiadja a pa- legét...
*
rancsokat:
- A hat emeletbõl kettõt le- Egy férfi bemegy az autókrobbantani, a helikoptereket el- ereskedésbe:
adni, a kutyáról meg vegyétek – A feleségem szeretne pár
le a láncot, mától én fogom szót váltani Önökkel arról a
Volkswagen Golfról a kirakathordani!
ban!
Egy járókelõ megállít az utcán Az eladó felháborodva mondja:
egy másikat:
– De Uram, ez egy Mercedes
– Ne haragudjon... az állomást kereskedés, nekünk nincs
keresem.
Golfunk a kirakatban!
Mire a férfi:
– Nem haragszom. Keresse.
– Hát, most már van, pont
*
ezért
akar a feleségem Önnel
– Aggodalomra semmi ok!
beszélni....
Mondja az orvos a betegének. *

Humor – Viccek
Humorosak
Egy házaspár 10 üvöltõ gyerekkel áll a repülõtéri vámvizsgálat elõtt. A vámtiszt megkérdi a családfõt:
- Van önöknél lõfegyver,
szúró-vágó eszköz vagy kábítószer?
A családfõ kicsit idegesen:
- Higgye el uram, ha lenne,
már rég használtam volna.
*
- Miért van a Parlamenten
kupola?
- Mert még senki se látott lapos tetejû cirkuszt.
*
- Tudod, haver, amikor vállalkozó lettem, csak a tudásomra és a józan eszemre támaszkodhattam.
- Nem te vagy az egyetlen,
aki nulláról indult..
*
Minden embernek három lába van. Kettõ kicsi, amelyiken
jár és egy nagy, amin élni szeretne.
*
Vettem egy házat az autópálya mellett. Abszolút nem zavaró, ha megszokod, hogy
százharminccal kell kiállni a
garázsból..
*
Modern irodalmat olvasni
olyan, mintha az ember megpróbálná követni a cselekményt
a betûlevesben.

Apróhirdetések
Vásárolok elõnyös áron katonai kitüntetéseket, felszereléseket, fényképeket, ezüst pénzérméket.
Telefon: 0744-918840
*
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.
Telefon: 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. ápr. 14.
Az “Charles Ailleret” c. rejtvény megfejtése:
Elsõ francia atombomba. Tábornok. Repülõgép baleset.
Nyertesünk: P á l l M a r g i t D é s -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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Azt hallottam, bizonyos iszlám országokban ha egy férfi
el akar válni a feleségétõl,
akkor háromszor ki kell mondania: Elválok tõled.
Nálunk ez sokkal egyszerûbb,
a férjnek elegendõ csak egyszer kimondania:
Igen, drágám, ebben a ruhában
nagy a feneked!
*

az ülést, a légzsákot....
*
Egy nõ fizet a kasszánál.
– Készpénzzel vagy kártyával
fog fizetni? – kérdezi a
pénztáros.
– Kártyával. – feleli a nõ, majd elõveszi a pénztárcáját, és
kiesik a táskájából egy tévé
távirányító.
Az eladó csodálkozva néz:
– Mindig magával hordja azt
a távirányítót?
– Nem, de a férjem nem akart
velem jönni vásárolni, hát gondoltam, hogy bosszút állok.
*
– Milyen az abszolút probléma?
– ???
– A paróka is megõszül tõle.
*
A feleség korholja a férjét:
Az irodában az egyik kollé– Tegnap még volt nálad 10
ganõ dühösen ront be a
ezer forint, most meg nincs
másikhoz:
egy filléred se!
– Te mondtad azt Katinak,
Hová tetted a pénzt?
hogy én egy ribanc vagyok?
– Odaadtam egy öregemMire a másik:
bernek.
– Nem, fogalmam sincs, hon- – Micsoda nagylelkûség, hogy
nan jött rá.
csak úgy adakozol. És ismert*
ed azt az öregembert?
A feleségemmel 30 éve
– Igen, õ a csapos.
vagyunk házasok. Sosem fele- *
jtem el azt a pillanatot,
A légitársaság egyik gépe
amikor elõször találkozkésve száll fel. A légikisasstunk...... pedig baromira
zony közli az utasokkal:
próbálom!
– Elnézésüket kérjük a
*
késésért, a pilótának nem tetUtálok a feleségem után vis- szett a motor hangja.
szaülni az autónkba, mert minA problémát most már
dent vissza kell állítanom az
megoldottuk, az új pilóta mineredeti helyére.
denkinek kellemes utat kíván.
A külsõ visszapillantó tükröt, *

Bálint Mihály

