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Humor – Viccek

Székely
viccek – 2.
*
Utaznak a vonaton a székelyek. Az egyik megkérdi a
másiktól:
– Maga nem véletlenül
Kristály Domi Csomafaláról?
– Én nem.
– Minnyá gondoltam, me
egyáltalán nem hasonlít rea..
*
A pesti férj táviratot kap a
felesége vidéken élõ családjától:
– Anyósod nagyon beteg.
Stop.
Az orvosok feladták. Stop.
A férj választávirata:
– Remélem, nem a mi címünkre. Stop.
*
Két székely utazik a szekéren, s szokás szerint beszélgetni kezdenek.
– Van kendnek fia?
Tíz percre rá:
– Van.
Egy órával késõbb:
– Bajusza van-é?
– Van.
Egyszer csak megcsúsznak
a lovak, és felborul a szekér, a
két székely kórházba kerül.
Ott fekszenek egymás mellett
a kórteremben, megszólal az

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

egyik:
– Oszt pödri?
*
A székely bácsi és felesége
kinn ülnek a teraszon. Egyszer csak anyjuk érdeklõdik:
– Te szeretsz engem?
– Persze.
– Csak mert sosem mondod.
– Egyszer mondtam, majd
ha változik, szólok.
*
Két székely beszélget:
– Kell egy fél malac?
– Ááá, dehogy!
– De mért nem?
– Mert eldõlne az ólban!
*
Két székely kaszál. Józsi
belevág egy darázsfészekbe, s
néhány másodperc múlva
eszeveszetten rohan.
Csípnek! üvölti.
Estván komája leül egy kõre:
Mutasd meg mejik vó't,
me' levágom.
*
Figyelmeztetik a székely
bácsit: Józsi bácsi, viszi a
medve a juhokat a karámból!
– Há',nem es hozza!
*
– Láttad már a mai újságot?
– Láttam há`.
– Oszt mi vót benne?
– Töpörtyû.

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. máj. 26.
A “Ballagi Mór” c. rejtvény megfejtése:
Közmondások. Tübingen. Kondoros.
Nyertesünk: B a l l a A n n a M e d g y e 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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*
A székely bácsi elmegy az
orvoshoz.
– - Jaj, doktor úr, kérem segítsen rajtam! Már egy hete
nem tudok menni!
– De hát akkor, hogy jött
el idáig – csodálkozik az orvos.
– Hát jönni azt tudok...
*
Egy kölyök sétáltatja
pitbullját. Arra jár a székely bácsi. Egy darabig
tanácstalanul nézi, majd
megkérdi:
Te gyermek, e miféle
ez?
Pitbull, bácsi.
Gondoltam es, hogy
nem kutya.
*
– Ha négy borjú egy
mázsa, akkor milyen nehéz lehet egy ökör? kérdezi a vásárban a kupec a
székelytõl.
– Hát álljon csak rá kend a
mérlegre, majd mindjárt megtudjuk! – feleli az.
*
Mózsi bá bélõdörög a rendelõbe, kezében egy félliteres
üvegben pálinka. Mondja az
orvosnak:
– Baj van, doktor úr, baj
van!
– Mi a panasza?
– Baj van, doktor úr.
– Na jól van, vetkõzzön le.
– Le?

– Le.
– Na jó.
Nekifog, de az üvegtõl
nem megy, teszi-veszi egyik
kezébõl a másikba,aztán kérdi:
– Doktor úr szokott-e maga
inni?
– Nem szoktam, Mózsi bá-

csi.
Felcsillan a szeme:
– Akkó jó, fogja sze meg
ezt az üveget, amíg levetkõzök.
*
Két székely beszélget:
– Te szomszéd, kisegítenél? Holnap disznyót vágok.
– Oszt mi kéne, kés?
– Nem, disznyó.
*
Kiplakátozták Udvarhelyen az új szigorú rendszabályt: Aki éjfél után lármázva
vagy dalolva megy haza, szi-

gorú 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
szabályt?
– Én tudom, biztos úr …De
ki mondta, hogy haza megyek? Ide indultam csak a másik
kocsmába.
*
Székely a fiával
fát vág az erdõben.
Egyszer csak megszólal a fiú:
– Édesapám, valahogy nehezen megy
ez a fûrész, nem?
– Nem tudom fiam, én most pipázom.
*
Bánatosan ér haza
az öreg székely a munkából.
Aszongya az asszonnak:
– Te Márti, bé kell valljam néked, mostanába ollan
másodprímásnak érzem magamot ebbe a házasságba!
Erre az asszony egyet húz
a vállán s aszongya:
– Folyton bolondságokon
töröd a fejed János...máskülönben es, amilyen furujád
van neked, annak kéne örvendjél, hogy egyáltalán
még benne vagy a zenekarba...

Jacobus Henricus vant Hoff

