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Humor – Viccek
Vicces összefüggések
és statisztikák
Szerelmi matematika:
• Okos férfi + okos nõ = szerelem
• Okos férfi + buta nõ = viszony
• Buta férfi + okos nõ = házasság
• Buta férfi + buta nõ = terhesség
Munkahelyi matematika:
• Okos fõnök + okos beosztott =
haszon
• Okos fõnök + buta beosztott =
termelés
• Buta fõnök + okos beosztott =
elõléptetés
• Buta fõnök + buta beosztott =
túlóra
Vásárlási matematika:
• A férfi dupla árat is megad azért,
amire szüksége van.
• A nõ bármit megvesz, ami fél
áron van.
• Általános összefüggések és statisztikák:
• A nõt addig aggasztja a jövõ,
amíg férjhez nem megy.
• A férfit addig nem aggasztja a
jövõ, amíg meg nem nõsül.
• Az a férfi sikeres, aki többet keres, mint amennyit a felesége költ.
• Az a nõ sikeres, aki talál ilyen
férfit.
• Ha boldog akarsz lenni egy férfival, nagyon meg kell értened és egy
kicsit szeretned.
• Ha boldog akarsz lenni egy nõvel, nagyon kell szeretned, és ne is
próbáld megérteni.

Apróhirdetések
Eladó ház Marosvásárhelyen a Ciocîrliei (Pacsirta) utcában (az oroszpiac
közelében). Egy részében
kereskedelmi tevékenység
is folytatható.
Telefon: 0265-256777
vagy 0742-541367
*
Eladó Csíkszeredától
három kilométerre 5100 m2
terület – erdõ mellett.
Ár: 5000 euró.
Telefon: 0722-240 843

• A nõs férfiak tovább élnek, de
jobban várják a halált.
• A nõs férfi nyugodtan megfeledkezhet a hibáiról; fölösleges két embernek észben tartania ugyanazt.
• A férfi ugyanolyan külsõvel ébred, mint ahogy lefeküdt.
• A nõ külseje éjszaka romlik.
• A nõ a házasság elején azt reméli, hogy a férfi meg fog változni,
de téved.
• A férfi a házasság elején azt reméli, hogy a nõ nem fog megváltozni, de téved.
• Minden vitában a nõé az utolsó
szó. Ha a férfi ezután bármit mond,
az egy új vita kezdete.

Vizsgakérdés
Vizsgán tették föl ezt a kérdést kémia szakon Maynooth egyetemen
(Kildare grófság, Írország). Az egyik
diák válasza olyan mélyenszántó
volt, hogy a professzor közzétette az
interneten kollégái számára, de mi is
szórakozhatunk rajta.
Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hõt), vagy endotherm-e (fölveszi a hõt)?
A legtöbben a Boyle-törvényt vették alapul, azaz hogy a gáz táguláskor lehûl, nyomás alatt viszont növekszik a hõje.
Az egyik diák azonban a következõ
gondolatmenetet írta le: Elõször is
meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idõ folyamán.
Ehhez a pokolba vándorló, valamint
a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell. Úgy vélem, bizonyosra

*
Eladó lepréselt, termesztett gyopár és egy háromajtós ruhásszekrény,
kedvezõ áron.
Telefon: 0744-977 906
*
Eladó régi udvarház
Marosvásárhelytõl 15 kmre.
Beépített felület: 460 nm,
pince: 260 nm, terület:
5664 nm.
Telefon: 0723-620 089

65 éves nyugdíjas agronómus vagyok. Marosújvárott
(Fehér megye) lakom saját
kertes házban édesanyám- egy 55-65 éves hölggyel házasság céljából.
mal.
Szeretnék megismerkedni Tel. 0766-562853

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2 0 1 5 . j a n . 1 9 .
Az “II p h i g e n i a ” c. rejtvény megfejtése:
Agamemnon. Euripidész. Artemisz.
Nyertesünk: K i s s I l o n a Z i l a h -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.

TÁRSKERESÕ





Európai Idõ – 2015 / 2. szám

Európai Idõ – 2015 / 2. szám

APRÓHIRDETÉS

vehetõ, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut. Ahhoz,
hogy megállapítsuk, hányan jutnak a
pokolba, ahhoz a különbözõ vallásokat kell alapul venni.
A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az
adott vallás követõje. Minthogy több ilyen vallás létezik,
abból indulhatunk ki, hogy
mindenki a pokolra jut. A világ
népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a
pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik. Ezek után a
pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében a pokol térfogata a
pokolra jutó lelkek számával
arányosan kell növekedjen, hogy a
hõmérséklet és a nyomás állandó
maradjon.
Ekkor két lehetõség van:
1. Ha a pokol lassabban tágul, mint
amilyen iramban érkeznek a lelkek,
akkor a hõmérséklet és a nyomás
addig emelkedik, míg a pokol szét
nem robban.
2. Ha a pokol gyorsabban tágul,
mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor a hõmérséklet és a
nyomás csökken, míg a pokol be
nem fagy... Melyik a helyes megoldás? Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint
- 'hamarabb befagy a pokol, mintsem, hogy lefeküdjek veled' - valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második
eshetõség jöhet számításba. Ennélfogva meggyõzõdésem, hogy a pokol exotherm (leadja a hõt) és ráadásul már be is fagyott.
Következik még, hogy, ha a pokol

befagyott, akkor több lelket nem fo- saságukat, tartsd magad távol
gadhat be, hiszen nincs már tüze. tõlük!
Ebbõl az is következik, hogy már
csak a mennyekbe juthatunk, ami Mi a különbség a 8-, 18-, 28-, 38és 48-éves nõ között?
egyrészt Isten létezését bizonyítja,
másrészt arra is magyarázatot ad, A matematikus azt mondaná, hogy
mindegyik között 10 év. A
helyes felelet lényege viszont az ágyhoz való viszonyukon alapszik,mégpedig:
- a 8-éveset beteszed az
ágyba aztán mesélsz neki
- a 18-évesnek elõbb
mesélsz, aztán befekteted
az ágyba
- a 28-évesnek nem kell
mesélni, hogy befeküdjön
az ágyba
miért kiáltotta tegnap este Sandra - a 38-éves maga mond mesét,
annyiszor 'Istenem!'
hogy befeküdj az ágyába
- a 48-évesnek mondasz valami
mesét,
hogy ne kelljen befeküdnöd
Logika
az ágyába. (Természetesen - a
1. Ha a gyaloglás egészséges címzettek mind kivételnek számílenne, a postások örökké élnének. tanak!)
2. A bálna úszik egész nap, csak
halat eszik, vizet iszik, mégis kövér.
Öt férfi: 20-, 30-, 40-, 50- és 603. A teknõsbéka nem szalad, nem
évesek fürdenek egy tóban,
úszik, nem ugrál, nem siet sehova, amikor
meglátnak
néhány
és 450 évig él.
gyönyörû, fiatal lányt meztelenül
4. A nyuszi szalad, ugrál és veg- fürödni a túlsó partnál.
etáriánus, él 5 évet. Francba a diétá- - a 20-éves fiú azt mondja:
val és a sportolással !
"Gyertek, odaúszunk és mindegyiket
5. A statisztikák szerint a gépjár- magunkévá tesszük!"
mûbalesetek 23%-át olyanok okoz- - a 30-éves: "Nem bánom, úszunk
zák, akik alkoholt fogyasztottak.
oda, de válogatni fogunk közülük..."
Ebbõl az következik, hogy a bale- - a 40-éves: "Nekem nincs kedsetek 77%-át olyanok okozzák, akik vem. Várjuk meg, amíg ideúsznak!"
vizet, kávét, üdítõt, tejet, ener- - az 50-éves: "Figyeljetek csak!
giaitalt és egyéb alkoholmentes Már kezdenek úszni idefele..."
italokat fogyasztanak.
- a 60-éves: "A francba is...!
Ezek az emberek tehát háromszor Tegyünk úgy, mintha halottak
olyan veszélyesek ! Kerüld a tár- lennénk!"

John Jellicoe

