
 

 

 

Nagy angol 

vicckönyv 
az Instant Story angol tanulókártya csomaghoz 
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Officer: You were speeding. 

Driver: No, I wasn't. 

Officer: Yes, you were. I'm giving you a ticket. 

Driver: But I wasn't speeding. 

Officer: Tell that to the judge! (The officer gives man the ticket.) 

Driver: Would I get another ticket if I called you a jerk? 

Officer: Yes, you would. 

Driver: What if I just thought 
that you were? 

Officer: I can't give you a ticket 
for what you think. 

Driver: Fine, I think you're a 
jerk!  

 

Rendőr: Túllépte a sebességhatárt. 

Sofőr: Nem léptem túl. 

Rendőr: De, túllépte. Most 

megbüntetem. 

Sofőr: De nem léptem túl a 

sebességhatárt. 

Rendőr: Mondja a bírónak! (A rendőr 

átadja a büntetőcédulát.) 

Sofőr: Kapnék még egy büntetést, ha 

lehülyézném? 

Rendőr: Igen. Kapna. 

Sofőr: Mi van, ha csak azt gondolnám, hogy maga hülye? 

Rendőr: Nem büntethetem meg azért, amit gondol. 

Sofőr: Rendben, akkor azt gondolom, Ön hülye.  
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You’re next!  

When I was young I didn't like going to weddings. Elderly people would tell me, 
"You're next!" However, they stopped doing that after I started saying the same 
thing to them at funerals.  

Te leszel a következő! Mikor fiatal voltam, nem szerettem esküvőkre járni. Az idősebbek mindig 
azt mondogatták: „Te leszel a következő!” Abbahagyták azonban, amikor elkezdtem ugyanezt 
mondogatni nekik a temetéseken. 

 

The engineer and the frog 

An engineer was taking a walk when a frog spoke 
to him and said, "If you kiss me, I'll turn into a 
beautiful princess." He picked up the frog and put 
it in his pocket. 

The frog spoke again and said, "If you kiss me and 
turn me back into a beautiful princess, I'll become 
your girlfriend." The engineer took the frog out of 
his pocket, smiled at it and put it back into his 
pocket. 

The frog spoke again and said, "If you kiss me and turn me back into a 
princess, I'll become your wife." The engineer took the frog out of his pocket 
again, smiled at it and put it back into his pocket. 

Finally, the frog said, "What is the matter? I'm a beautiful princess. Why won`t 
you kiss me?" The engineer said, "Look, I'm a busy engineer. I don`t have time 
for a girlfriend or a wife, but a talking frog, now that's cool."  

 

A mérnök és a béka  

A mérnök épp sétálgatott, mikor egy béka megszólította, és ezt mondta: „Ha megcsókolsz, egy 
gyönyörű hercegnő leszek.” Felkapta a békát, és eltette a zsebébe. 

A béka újra megszólalt, és azt mondta: „Ha megcsókolsz, és visszaváltoztatsz gyönyörű 
hercegnővé, a barátnőd leszek.” A mérnök kivette a békát a zsebéből, rámosolygott, és 
visszatette a zsebébe. 

A béka újra megszólalt, és azt mondta: „Ha megcsókolsz, és visszaváltoztatsz gyönyörű 
hercegnővé, feleségül megyek hozzád.” A mérnök újra kivette a békát a zsebéből, 
rámosolygott, és visszatette a zsebébe.  

Végül, a béka azt mondta? „Mi a baj? Én egy gyönyörű hercegnő vagyok. Miért nem csókolsz 
meg?” A mérnök azt mondta: „Nézd, én egy elfoglalt mérnökember vagyok. Nincs időm 
barátnőre vagy feleségre, de egy beszélő béka, na, az tuti!” 
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Competition 

There were three restaurants on the same block. One day one of them put up a 
sign which said "The Best Restaurant in the City." 

The next day, the largest restaurant on the block put up a larger sign which said 
"The Best Restaurant in the World." 

On the third day, the smallest restaurant put up a small sign which said "The 
Best Restaurant on this Block." 

Verseny Három étterem volt ugyanabban az utcában. Egy nap az egyik feltett egy táblát, 
amelyen ez állt: “A legjobb étterem a városban”. A következő nap, a legnagyobb étterem az 
utcában feltett egy nagyobb táblát, amelyen ez állt: “A legjobb étterem a világon”. A harmadik 
napon, a legkisebb étterem kitett egy kis táblát, amelyen ez állt: “A legjobb étterem az utcában” 

 

 

Egy rendőr tökéletes bújóhelyet talált, hogy a gyorshajtó autósokat figyelje.  

Egy nap, a rendőr csodálkozott, hogy mindenki betartotta a sebességkorlátozást. Így kivizsgálta 
az esetet, és megtalálta a problémát.  

A tíz éves Dennis az út szélén állt egy hatalmas festett táblával, amelyen ez állt: “RADAR 
csapda előrébb!” De ez nem volt minden.  

Dennis barátja, egy fiú állt kb. 90 méterrel a radar után egy táblával, amelyen ez állt: 
“BORRAVALÓ”, és egy vödör volt a lábánál, tele aprópénzzel.  
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Can’t wait! 

The phone rang in the middle of the night in the home of a librarian. "What time 
does the library open?" the caller on the phone asked.  

"Nine A.M." came the reply. "And what's the idea of calling me at home in the 
middle of the night to ask a question like that?"  

"Not until nine A.M.?" the man asked in a disappointed voice.   

"No, not till nine A.M.!" the librarian said. "Why do you want to get in before nine 
A.M.?" "Who said I wanted to get in?" the man sighed sadly. "I want to get out." 

 

Csörgött a telefon a könyvtáros otthonában az éjszaka közepén. „Mikor nyit a könyvtár?” – 

kérdezte a hívó.  

„Reggel kilenckor.” – jött a válasz. „És hogy képzeli azt, hogy az éjszaka közepén felhív egy ilyen 

kérdéssel?”  

„Reggel kilencig nem?” – a férfi csalódottan kérdezi.  

„Nem, reggel kilencig nem!” – mondja a könyvtáros. „Miért akar reggel 9 előtt bejutni a 

könyvtárba?” „Ki mondta, hogy be akarok jutni?” - sóhajtotta a férfi. „Ki akarok jutni!” 
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WORDSEARCH (Szókereső) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
level 
sloping 
full 
empty 
public 
private 
clean 

dirty 
rich 
poor 
healthy 
ill 
damp 
certain 

quiet 
noisy 
same 
different 
useful 
useless 
fast 

slow 
true 
near 
far 
orange 
blue 
beige 

white 
yellow 
grey 
brown 
black 

pink,  
red,  
green,  
purple,  
coloured,  

light,  
dark,  
wrong,  
first,  
second,  

lucky,  
third,  
fourth,  
fifth,  
sixth,  

seventh,  
eighth,  
ninth,  
tenth,  
eleventh 
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First day at school  

The child comes home from his first day at school. 

Mother: "What did you learn today?" 

Kid: "Not enough. I have to go back tomorrow."  

Első nap az iskolában 

A gyerek hazajön az iskolából az első napon. Anyuka: „Mit tanultál ma?” Gyerek: „Nem eleget. 

Holnap is vissza kell mennem.”  

 

The best answer to a divorce 
letter ever! 

My Dear Husband, 

I'm writing this letter to tell you 
that I'm leaving you. I've been 
a good wife to you for the last 
20 years and I have nothing to 
show for it. And the last 2 
weeks have been hell. 
 
Your boss called to tell me that 
you left your job today which 
was the last straw. Last week, 
you came home and you didn't 
even notice that I had a new hairstyle. I had cooked your favourite meal and I 
even wore a brand new nightie. 
 
You ate in 2 minutes, and went straight to sleep after watching your TV soaps. 
You don't tell me that you love me anymore; you don't want sex or anything that 
connects us as husband and wife. Either you're cheating on me or you don't 
love me anymore; whatever the case, I'm gone. 
 
Your EX-Wife. 
 
PS. Don't try to find me. Your BROTHER and I are moving to New Zealand 
together! Have a great life! 
 
Kedves Férjem!  
 
Az elmúlt 20 évben jó feleséged voltam, és semmit nem kaptam cserébe. És az utóbbi két hét 
pokol volt. A főnököd felhívott, hogy ma otthagytad a munkád, ami az utolsó csepp volt a 
pohárban. Múlt héten hazajöttél, és észre sem vetted, hogy más a frizurám. A kedvenc ételedet 
főztem, és még új fehérneműt is viseltem. Két perc alatt befejezted az evést, és rögtön elaludtál 
a tévé sorozataid után. Sose mondod már, hogy szeretsz, nem akarsz velem szeretkezni, és 
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semmi egyebet tenni, amely összekötne minket, mint férj és feleség. Vagy megcsalsz engem, 
vagy nem szeretsz már; akárhogyan is, elhagylak. Az EX-feleséged.  
 
Ui.: Kérlek, ne próbálj megtalálni! A BÁTYÁD és én Új-Zélandra költöztünk együtt. Legyen jó 
életed!   

 
 
The answer:  
 
Dear Ex-wife, 
 
Nothing has made my day more than receiving your letter. It's true that you and 
I have been married for 20 years, although you haven't been a very good wife. I 
watch TV soaps so that I don’t hear your constant whining & bitching. Too bad 
that doesn't work anymore. 
 
I DID notice when you got a new hairdo last week, but the first thing that came 
to my mind was 'You look just like a boy!' Since my father raised me not to say 
anything, if you can't say something nice, I didn't comment. Also, when you 
cooked my favourite meal, you must have got me confused with MY BROTHER 
because I haven't eaten fish for 7 years. 
 
About the new nightie: I turned away from you because the $299.99 price tag 
was still on it and I PRAYED that it wasn’t a gift from my BROTHER who had 
just borrowed $300 from me that morning.  
 
Yet, I still loved you and I felt that we could work it out. So when I won $20 
million on the lottery, I left my job and I bought 2 tickets for us to Paris. But 
when I got home you were gone.  
 
Everything happens for a reason, I guess. I hope you’ll be happy. My lawyer 
said that the letter you wrote ensures that you won't get a dollar from me. 
 
So take care. 
 
Your Ex-Husband 
 
P.S. I don't know if I ever told you this, but my brother Carl was born Carla. I 
hope that's not a problem. 
 

Kedves Ex-feleség! 

Semmi sem tette boldogabbá a napomat, mint a levelled. Igaz, hogy 20 évig voltunk házasok, 

de nem voltál valami jó feleség. Azért nézek tévécsatornákat, hogy ne halljam az állandó 

siránkozásod és kötekedésed. Kár, hogy már nem működik. IGENIS észrevettem az új 

frizurádat múlt héten, de az első gondola, ami eszembe jutott az volt, hogy “Úgy nézel ki, mint 

egy fiú!” Miután az apám úgy nevelt, hogy ha kedveset nem tudsz mondani, inkább ne mondj 

semmit, nem kommentáltam. És amikor a kedvenc ételemet főzted, összekeverhettél a 

BÁTYÁMMAL, mert 7 éve nem ettem halat. Az új fehérneműről: azért fordultam el tőled, mert a 
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299.99 dolláros árcédula még rajta volt, és IMÁDKOZTAM, hogy ez nem ajándék volt a 

BÁTYÁMTÓL, aki épp aznap reggel kért tőlem kölcsön 300 dollárt.  Mégis, szerettelek, és 

szerintem meg tudtuk volna oldani a problémáinkat, Így amikor nyertem 20 millió dollárt a 

lottón,otthagytam a munkám, és vettem két jegyet magunknak Párizsba. De mikor hazaértem, 

te már nem voltál ott. Mindennek oka van, azt hiszem. Remélem, boldog leszel. Az ügyvédem 

azt mondta, hogy a levél, amit írtál biztosítja, hogy egy dollárt sem fogsz kapni tőlem. Úgyhogy, 

vigyázz magadra. Az Ex-férjed. 

Ui.: Nem tudom, ezt mondtam-e valaha neked, de a bátyám Carl, Carla néven született. 

Remélem, ez nem jelent problémát.  

 

 

 

How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating 

her as if she were a perfectly normal human being.  

Hogyan várható el, hogy egy nő boldog legyen egy férfival, aki ragaszkodik ahhoz, hogy úgy 

bánjon vele, mint egy tökéletesen normális emberi lénnyel?   
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Christmas 
 

Find and circle all of the Christmas words that are hidden in the grid. 
The remaining letters spell a secret message. 

 

 
 

 

 

ANGEL 
BELLS 
BETHLEHEM 
CANDLES 
CANDY CANE 
CAROLS 
DECORATIONS 
EGGNOG 
FAMILY 
FRANKINCENSE 
FRIENDS  

 

FRUITCAKE 
GABRIEL 
GIFTS 
GOLD 
GREETING CARDS 
HOLLY 
ICICLES 
JESUS 
JOSEPH 
LIGHTS  

 

MANGER 
MARY 
MISTLETOE 
MYRRH 
ORNAMENTS 
POINSETTIA 
SANTA 
SHEPHERDS 
SKATES 
SLEIGH  

 

SNOWFLAKES 
SNOWMAN 
STABLE 
STAR 
STOCKING 
THREE WISE MEN 
TOBOGGAN 
TOYS 
TREE 
WREATH  
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Nagy betűkkel: Meztelen ... pincérnők .... flörtölnek ... veled. Teljes kiírás: A Meztelen igazság 

az, hogy a pincérnők csak azért flörtölnek veled, hogy nagyobb borravalót kapjanak. 

 

A: Do you want to hear a dirty joke?  

B: Sure, go ahead!  

A: A white horse fell in the mud.  

Akarsz hallani egy mocskos viccet? Persze, mondd csak! Egy fehér ló beleesett a sárba.  
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Szúrd ki a 8 különbséget a két kép között! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Megfejtés: a pók 8 lába) 

 

"I have just bought a pig." 

"Where will you keep it?" 

"In my sitting-room." 

"But what about the smell?" 

"Oh, well, the pig will get used to it" 

„Most vettem egy malacot!” „Hol fogod tartani?” „A nappalimban.” „De mi lesz a szaggal?” „Ó, 

hát, a malac majd hozzászokik!” 
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Big red trucks 

A farmer rushed to his phone one day to report that 

his nearest neighbour’s house was on fire.  

He promptly called 911 to report the fire. In the 

calmest voice he could muster, he reported the fire 

was at his neighbour’s house two miles down the 

road.  

The dispatcher asked "How do we get there?"  

The farmer hesitated a few seconds then asked 

"Don't you, guys, have those big red trucks 

anymore?" 

 

Egy farmer egyik nap a telefonhoz rohant, hogy bejelentse, a szomszédja háza ég. Gyorsan 

hívta a 911-et, hogy bejelentse a tüzet. A tőle telhető legnyugodtabb hangon elmondta, hogy a 

tűz a szomszéd házban van, két mérföldre onnan. A diszpécser megkérdezte:– Hogy jutunk 

oda? A farmer pár pillanatig gondolkozott, aztán megkérdezte:– Nincsenek már meg azok a 

nagy piros autóik? 

 

Stand up, idiots! 

"If there are any idiots in the room, will they please stand up" said the sarcastic  

teacher. After a long silence, one freshman 

rose to his feet.  

"Now then, mister, why do you consider 

yourself an idiot?" enquired the teacher with a 

sneer.  

"Well, actually I don't," said the student, "but I 
hate to see you standing up there all by  
yourself." 
 
Kérem, ha vannak idióták a teremben, álljanak fel! – 

mondja a gunyoros tanár. Hosszú csend után egy elsős 

felállt. – Akkor, uram, mért tartja magát idiótának? – 

kérdezte a tanár gúnyosan. – Igazából nem tartom magam annak – mondja a diák – csak nem 

akartam, hogy egyedül álljon. 
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If voting changed anything, they'd make it illegal. Emma Goldman 

 

„Ha a választással bármit meg lehetne változtatni, betiltanák”. (Emma Goldmann) 

 

 

 

Double Martinis on the Rocks 

 

A businessman enters a tavern, sits down at the bar, and orders a double 

martini on the rocks.  

 

After he finishes the drink, he peeks inside his shirt pocket, and orders another  

double martini. After he finishes that one, he peeks inside his shirt pocket again 

and orders yet another double martini.  

 

The bartender says, "Look, buddy, I'll bring you martinis all night long - but you 

have to tell me why you look inside your shirt pocket before you order a refill."  

The customer replies, "I'm peeking at a photo of my wife. When she starts to 

look good, I know it's time to go home." 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/emmagoldma107325.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/emma_goldman.html
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Egy üzletember bemegy a kocsmába, leül a pulthoz, kér egy dupla martinit jéggel. Amikor 

megissza, belenéz az ingzsebébe, és kér még egy dupla martinit. Amikor azt is megissza, 

megint belenéz az ingzsebébe és még egy dupla martinit kér. A pultos azt mondja:– Nézd 

haver, egész éjjel adok neked martinit, de meg kell mondanod, mért nézel bele az ingzsebedbe 

mielőtt kérsz még egyet. – A feleségem képét nézem. – mondja a vendég. Amikor elkezd jól 

kinézni, tudom, hogy eljött az ideje annak, hogy hazamenjek. 

 

Teacher: How can we get some clean water? 

Student: Bring the water from the river and wash it. 

Tanár: – Hogyan kapunk tiszta vizet? Diák: – Hozzunk vizet a folyóból, és mossuk ki! 

 

 

 

 

A cute little dog 

A man walks into a shop and sees a cute little dog.  

He asks the shopkeeper "Does your dog bite?" 

 The shopkeeper says, "No, my dog does not bite. 

"The man tries to pet the dog and the dog bites him.  

"Ouch," he says, "I thought you said your dog does not bite!"  

The shopkeeper replies, "That is not my dog." 

Egy férfi bemegy a boltba, és meglát egy cuki kiskutyát. Megkérdezi az eladót: – Harap a 

kutyája? Az eladó azt mondja: – Nem, a kutyám nem harap. A férfi megpróbálja megsimogatni 

a kutyát, és a kutya megharapja.– Áúú, azt hittem, azt mondta, a kutyája nem harap!– mondja. 

Az eladó így válaszol: – Ez nem az én kutyám. 
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Responsible worker 

 

Employer: "In this job we need someone who is responsible." 

Applicant: "I'm the one you want. On my last job, every time anything went 

wrong, they said I was responsible." 

Főnök: – Ebben a munkakörben felelős emberre van szükségünk. 

Jelentkező: – Rám van szükségük! A legutóbbi munkahelyemen bármikor, ha valami rosszul 

sült el, azt mondták, én vagyok a felelős. 

 

“A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.” 

Michel de Montaigne 

„Jó házasság (csak) egy vak feleség és egy süket férj között lenne.” (Michel de Montaigne) 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/micheldemo106657.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/michel_de_montaigne.html
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Pretty Clever! 

Make sure that from now on you send your emails to the right address! Typing 

in the wrong e-mail address could cause some serious harm. 

Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago 

for a vacation in Florida. His wife was on a business trip and was planning to 

meet him there the next day. 

When he reached his hotel, he decided to send his wife a quick e-mail. Unable 

to find the scrap of paper on which he had written her e-mail address, so he did 

his best to type it in from memory. 

Unfortunately, he missed one letter, and his note was directed instead to an 

elderly preacher's wife, whose husband had passed away only the day before. 

When the grieving widow checked her e-mail, she took one look at the monitor, 

let out a piercing scream, and fell to the floor in a dead faint. 

At the sound, her family rushed into the room and saw this note on the screen: 

„Dearest Wife, Just got checked in. Everything prepared for your arrival 

tomorrow. Signed, Your eternally loving husband. 

P.S. Sure is hot down here.” 

Mostantól légy biztos abban, hogy a helyes címre küldöd az e-mailjeidet. A rossz ícmet 

begépelve, komoly baj érhet.  

Egy Illinois-i férfi otthagyta Chicago havas utcáit egy floridai vakációért. A felesége üzleti úton 

volt, és úgy tervezte, a következő nap ott találkozik vele.  

Amikor a hotelbe ért, úgy döntött, küld a feleségének egy gyors e-mailt. Nem találta viszont azt 

a papírdarabot, amire a felesége email címét írta, és megpróbálta emlékezetből beírni. 

Sajnos azonban egy betűt eltévesztett, és így az e-mailjét egy idősődő prédikátor felesége 

kapta, akinek a férje pont az előző nap halt meg. Amikor a gyászoló özvegy ellenőrizte az e-

mailjeit, ránézett a monitorra, éleset sikított, és holtan rogyott a padlóra.  

A hangra a családja beszaladt a szobába, és meglátta az üzenetet a képernyőn:  

„Drága Feleségem! Most jelentkeztem be. Minden kész a holnapi érkezésedhez. A te örökké 

szerető férjed.  

U.i: Nagyon meleg van idelent.”  
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At the Doctor 

A man goes to his doctor for a complete check-up. He hasn't been feeling well 

and wants to find out if he's ill. After the check-up the doctor comes out with the 

results of the examination.  

 "I'm afraid I have some bad news. You're dying and you don't have much time," 

the doctor says.  

"Oh no, that's terrible. How long have I got?" the man asks.  

"10..." says the doctor.  

"10? 10 what? Months? Weeks? What?!" he asks desperately. 

"10...9...8...7..." 

 

–  Doktor úr– mondta a beteg – biztos, hogy tüdőgyulladásom van? Egyszer hallottam egy 

orvosról, aki tüdőgyulladással kezelte a beteget, és az tífuszban halt meg.  

– Nyugodjon meg, ez velem nem fog megtörténni!– válaszolt az orvos.  

– Ha valakit tüdőgyulladással kezelek, tüdőgyulladásban fog meghalni. 
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Marriage 

A couple drove several miles down a country road, not saying a word after an 

earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their 

position.  

As they passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, 

"Relatives of yours?"  

"Yep," the husband replied, "In-laws." 

Egy pár egy főúton haladt több mérföldön keresztül, miután egy korábbi beszélgetés vitába 

torkollott, és egyikük sem akarta feladni a pozícióját. Ahogy elmentek egy parasztudvar mellett, 

ahol öszvérek és disznók voltak, a feleség gúnyosan megjegyezte: – A rokonaid? –Igen- 

válaszolt a férj – apósék. 
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"Doctor, Doctor, You've got to help me - I just can't stop my hands shaking!"  

"Do you drink a lot?"  

"Not really - I spill most of it!" 

– Doktor úr, doktor úr, segítsen rajtam! Állandóan remeg a kezem. – Sokat iszik?– Nem, 

majdnem az egész kilötyög. 

 

Attorneys  

Two attorneys went into a diner and ordered two drinks.  

Then they produced sandwiches from their briefcases and started to eat.  

The waiter became quite concerned and marched over and told them, "You 

can't eat your own sandwiches in here!"  

The attorneys looked at each other, shrugged their shoulders and then 

exchanged sandwiches. 

Két ügyvéd bement az étterembe, és kértek két italt. Aztán elővették a szendvicsüket a 

táskájukból, és elkezdtek enni. A pincér megdöbbenve figyelte őket, odament hozzájuk, és azt 

mondta nekik: – Nem ehetik a saját szendvicsüket itt! Az ügyvédek egymásra néztek, 

megvonták a vállukat, és szendvicset cseréltek. 
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Clothing 
 

 
Find and circle all of the clothing items that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell an additional piece of clothing. 
 

 

 

 

 

BELT 
BLOUSE 
BOOTS 
CARDIGAN 
CORDUROYS 
DRESS 
GLOVES 
HAT  

 

JACKET 
JEANS 
MITTENS 
OVERALLS 
PANTS 
PARKA 
ROBE 
SANDALS  

 

SCARF 
SHIRT 
SHOES 
SHORTS 
SKIRT 
SLIPPERS 
SOCKS 
SUIT  

 

SWEATER 
TANK TOP 
TIE 
UNDERWEAR 
VEST  

 

 

 

Boy, those French: they have a different word for everything! Steve Martin 

 „A mindenit, azok a franciák: mindenre egy külön szavuk van!” (Steve Martin) 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevemarti163457.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steve_martin.html
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The hole 

A motorist, after being bogged down in a muddy road, paid a passing farmer 

five dollars to pull him out with his tractor. After he was back on dry ground, he 

said to the farmer  

"At those prices, I should think you would be pulling people out of the mud night 

and day." 

"Can't," replied the farmer. "At night I haul water for the hole." 

 

Egy autós, miután beragadt egy sáros úton, öt dollárt fizetett egy farmernek, hogy kihúzza a 

traktorjával. Amikor már száraz talajon volt, azt mondta a farmernek: 

– Ilyen árak mellett azt gondolja az ember, hogy éjjel-nappal embereket húzkod ki a sárból. 

– Nem tudok– mondja a farmer – éjjel locsolom a lyukat. 
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A police officer stopped a motorist who was speeding down Main Street. "But 

officer," the man began "I can explain."  

"Just be quiet," snapped the officer. "I'm going to let you cool your heels in jail 

until the chief gets back."  

"But, officer, I just wanted to say,"  

"And I said to keep quiet! You're going to jail!"  

A few hours later the officer looked in on his prisoner and said, "Lucky for you 

that the chief's at his daughter's wedding... He'll be in a good mood when he 

gets back."  

"Don't count on it," answered the fellow in the cell. "I'm the groom." 

 

Egy rendőr megállított egy autóst, aki a Fő úton túl gyorsan hajtott.  

– De biztos úr – kezdte a férfi – meg tudom magyarázni. 

– Csak maradjon csendben! – csattant fel a rendőr – Hagyom lenyugodni a cellában, amíg a 

rendőrfőnök vissza nem ér. 

–De biztos úr, csak azt akartam mondani,… 

– És azt mondtam, maradjon csendben! Börtönbe megy! 

Néhány órával később a rendőr ránézett a foglyára és azt mondta: 

– Szerencséje van, a rendőrfőnök a lánya esküvőjén van. Jó kedve lesz, mikor visszaér. 

– Ne számítson rá –mondta a férfi a cellában –,én vagyok a vőlegény! 
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Can I borrow that book of yours How To Become A Millionaire? 

Sure. Here you are. 

Thanks - but half the pages are missing. 

What's the matter? Isn't half a million enough for you? 

 

– Elkérhetem a "Hogyan legyünk milliomosok" című könyvedet?  

 – Persze. Tessék! 

 – Köszönöm! De a fél könyv hiányzik! 

– Mi a baj? Fél millió nem elég?! 
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A student is talking to his teacher. 

Student: "Would you punish me for something I didn`t do?" 

Teacher:" Of course not." 

Student: "Good, because I haven't done my homework." 

Egy diák a tanárával beszélget. 

Diák: – Megbüntetne olyanért, amit nem csináltam? 

Tanár: – Természetesen nem. 

Diák: – Jó, mert nem csináltam leckét. 

 

Postcard 

"And will there be anything else, sir?" the bellboy asked after setting out an 

elaborate dinner for two.  

"No thank you," the gentleman replied. "That will be all."  

As the young man turned to leave, he noticed a beautiful satin negligee on the 

bed.  

"Anything for your wife?" he asked.  

"Yeah, that's a good idea," the fellow said. "Please bring up a postcard." 

 
Még valamit, Uram? – kérdezi a londiner, miután megterített egy pompás kétszemélyes 

vacsorához. Nem, köszönöm – válaszol a férfi – ez minden. Ahogy a fiatal férfi megfordult, hogy 

elmenjen, észrevett egy szép szatén köntöst az ágyon. Valamit a feleségének? – kérdezte. 

Igen, jó ötlet! – mondta a férfi – Kérem, hozzon egy képeslapot! 
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Ears 

A guy walks into work, and both of his 

earsare all bandaged up. The boss says, 

"What happened to your ears?"  

He says, "Yesterday I was ironing a shirt 

when the phone rang and pshhhhh! I 

accidentally answered the iron."  

The boss says, "Well, that explains one 

ear, but what happened to your other 

ear?"  

He says, "Well, jeez, then I had to call the 

doctor!" 

 
Egy férfi bemegy dolgozni; mindkét füle be van 

kötve. A főnök megkérdezi: 

– Mi történt a fülével? 

– Tegnap inget vasaltam, amikor csörgött a telefon és psssssssssszt. Véletlenül felvettem a 

vasalót. 

– Ez megmagyarázza az egyik fülét – mondja a főnök –, de mi történt a másikkal? 

– Jézusom, aztán hívnom kellett az orvost! 

 

 

 

„Gravitation is not responsible for people falling in love.” Albert Einstein 

 

„A gravitáció nem felelős azért, hogy az emberek szerelembe esnek.” (Albert Einstein) 

 

 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins161775.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html
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Worm in the whiskey 

A professor of chemistry wanted to teach his 5th grade class a lesson about the 

evils of liquor, so he produced an experiment that involved a glass of water, a 

glass of whiskey, and two worms. "Now, class. Observe closely the worms," 

said the professor first putting a worm into the water. The worm in the water 

writhed about, happy as a worm in water could be.  

The second worm, he put into the whiskey. It writhed painfully, and it quickly 

sank to the bottom, dead as a doornail. "Now, what lesson can we derive from 

this experiment?" the professor asked. 

Little Johnny raised his hand and wisely responded; "Drink whiskey and you 

won't get worms!" 

 
Egy kémiatanár az ötödikes osztályának az alkohol veszélyeit akarta megtanítani, így 

bemutatott egy kísérletet, amihez egy pohár víz, egy pohár whisky és két kukac kellett.– Nos, 

osztály. Nézzétek meg jól a kukacokat – mondta a tanár, miközben beletette a kukacot a vízbe. 

A kukac a vízben tekergett, úszott a boldogságban. A második kukacot a whiskybe tette. 

Fájdalmasan tekergett, és gyorsan lesüllyedt a pohár aljára, egy szikra élet sem volt benne.– 

Nos, milyen tanulságot tudunk levonni ebből a kísérletből? Jancsika felemelte a kezét és 

bölcsen azt mondta: – Igyál whiskyt és nem leszel kukacos! 
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Transportation 
 

 

Find and circle all of the transportation words that are hidden in the grid. 
The remaining letters will reveal an additional method of transportation. 

 
 

 

 

 

AIRPLANE 
BICYCLE 
BLIMP 
BOAT 
CAMEL 
CANOE 
CARRIAGE 
ELEVATOR 
ESCALATOR  

 

FERRY 
GONDOLA 
HORSE 
JET 
MOPED 
MOTORCYCLE 
PARACHUTE 
RAFT  

 

RICKSHAW 
ROCKET 
ROLLER BLADES 
SCOOTER 
SHIP 
SKATEBOARD 
SKIS 
SLED  

 

SNOWMOBILE 
SUBMARINE 
TRAIN 
TRAM 
TRUCK 
VAN 
WAGON 
YACHT  

 

 

„I am not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens.” 

Woody Allen 

 

„Nem félek a haláltól. Csak nem akarok ott lenni, amikor megtörténik.”  

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins161775.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html
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A farmer in the big city 

 

A farmer, who went to a big city to see the sights, asked the hotel's clerk about 

the time of meals.  

"Breakfast is served from 7 to 11, dinner from 12 to 3, and supper from 5 to 8," 

explained the clerk.  

"Look here," said the farmer in surprise, "when am I going to get time to see the 

city?" 
 

Egy farmer bement a nagyvárosba várost nézni. Megkérdezte a recepcióst az étkezések 

idejéről. – A reggelit 7-től 11-ig, az ebédet 12-től 3-ig, a vacsorát 5-től 8-ig szolgáljuk fel – 

magyarázza a recepciót. – Figyeljen ide! – kérdezte a farmer meglepetten – mikor lesz időm 

megnézni a várost? 

 

 

Q: Why are men with pierced ears better suited for marriage? 

A: Because they have suffered and bought jewellery. 

 

Kérdés: – Miért való jobban a fülbevalós férfiaknak a házasság? Válasz:– Mert szenvedtek, és 

vettek ékszert. 
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Kids 

 

The boss of a big company needed to call one of his employees about an 

urgent problem with one of the main computers.  He dialed  the employee's 

home phone number and was greeted with a child's  whisper, "Hello?" 

 

Feeling a bit put out at the inconvenience of having to talk to a youngster, the 

boss asked, "Is your daddy home?" "Yes," whispered the small voice. "May I 

talk with him?" the man asked. To the surprise of the boss, the small voice 

whispered, "No." 

 

Wanting to talk with an adult, the boss asked, "Is your mommy there?" "Yes," 

came the answer. "May I talk with her?" Again the small voice whispered, "No." 

 

Knowing that it was not likely that a young child would be left  home alone, the 

boss decided he would just leave a message with the person who should be 

there watching over the child. "Is there any one there besides you?" the boss 

asked the child. "Yes," whispered the child, "a policeman." 

 

Wondering what a cop would be doing at his employee's home, the boss asked, 

"May I speak with the policeman?" "No, he is busy," whispered the child.  "Busy 

doing what?" asked the boss. "Talking to daddy and mommy and the fireman," 

came the whispered answer. 

 

Growing concerned and even worried as he heard what sounded like a 

helicopter through the ear piece on the phone the boss asked, "What is that 

noise?"  "A hello-copper," answered the whispering voice.  "What is going on 

there?" asked the boss, now alarmed. 

  

In an awed whispering voice the child answered, "The search team just landed 

the hello-copper!" Alarmed, concerned and more than just a little frustrated the 

boss asked, "The search team?! Why are they there?" 

 

Still whispering, the young voice replied along with a muffled giggle, "They are 

looking for me!" 

 

 

Egy nagy cég vezetőjének fel kellett hívnia egyik dolgozóját az egyik fő számítógéppel 

kapcsolatos sürgős ügyben. Tárcsázta a dolgozó otthoni számát, és egy gyerek suttogása 

üdvözölte: „Hello?” Kicsit kényelmetlenül érezte magát, hogy egy gyerekkel kell beszélnie, és 

ezért tmegkérdezte: „Apukád otthon van?” „Igen” – felelte a fiatal hang. „Beszélhetnék vele?” – 

kérdezte a férfi. Meglepetésére a hang azt suttogta: „Nem.” 
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Mivel mégis csak egy felnőttel akart beszélni, mekérdezte: „Anyukád otthon van?” „Igen” – 

felelte a fiatal hang. „Beszélhetnék vele?” – kérdezte a férfi. Meglepetésére a hang azt suttogta: 

„Nem.” Tudván, hogy nem valószínű, hogy a gyereket egyedül hagyták volna otthon, arra 

gondolt, hagy egy üzenetet annál a személynél, aki a gyerekre vigyzáz. „Van valaki ott, rajtad 

kívül?” 

 

„Igen” – suttgta a gyerek. „Egy rendőr.” A vezető kíváncsi lett arra, mit csinál egy rendőr a 

munkatársának az otthonában, és megkérdezte: „Beszélhetek a rendőrrel?” „Nem, most 

elfoglalt.” – suttogta a gyerek. „Mi foglalja le éppen?” – kérdezte a férfi. „Épp apuval és anyuval 

és a tűzoltóval beszél” – jött a válasz suttogva. Egyre aggódva azon, hogy egy helikopter 

hangját hallotta közben a telefonkagylóban, megkérdezte: „Mi ez a zaj?” „Egy hello-kopter”, 

válaszolta a suttogó hang. „Mi folyik ott?”, kérdezte a férfi, most már aggódva.  

 

Csodálkozó hangon, suttogva felelt a gyerek: „A keresőcsapat most szállt le a hello-kopterrel.” 

Aggódva, és egy jó adag frusztrációval kérdezi a férfi: „A keresőcsapat? Mit keresnek ők ott?” 

Még mindig suttogva, a fiatal hang egy elfojtott kuncogással feleli: „Épp engem keresnek!” 

 

 

 

„My wife has a slight impediment in her speech. Every now and then she 

stops to breathe.” Jimmy Durante 

"A feleségemet csak egy valami akadályozza a beszédben. Az hogy néha levegőt kell vennie." 

(Jimmy Durante) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jimmyduran128295.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jimmyduran128295.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jimmyduran128295.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/j/jimmy_durante.html
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A teenage girl had been talking on the phone for about half an hour, and then 

she hung up. 

"Wow!," said her father, "That was short. You usually talk for two hours. What 

happened?" 

"Wrong number," replied the girl. 

 

 

Egy tinédzser már vagy fél órája telefonál, mikor lerakja. 

–  Ejha! – mondja az apja – Ez rövid volt. Általában két órát beszélsz. Mi történt?  

–  Téves hívás– válaszolta a lány. 
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Light bulb 

 

Two factory workers are 

talking. 

The woman says, "I can 

make the boss give me 

the day off." 

The man replies, "And 

how would you do that?" 

The woman says, "Just 

wait and see." She then 

hangs upside-down from 

the ceiling. 

The boss comes in and 

says, "What are you 

doing?" 

The woman replies, "I'm a light bulb." 

The boss then says, "You've been working so much that you've gone crazy. I 

think you need to take the day off." 

The man starts to follow her and the boss says, "Where are you going?" 

The man says, "I'm going home, too. I can't work in the dark." 

 

Két gyári munkás beszélget. 

A nő azt mondja: – Rá tudom venni a főnököt, hogy adjon egy szabadnapot. 

A férfi válaszol: – És hogyan? 

A nő azt mondja: – Csak várj és figyelj!– majd felkapaszkodik, és fejjel lefelé kezd lógni. 

A főnök bejön és megkérdezi: – Maga mit csinál? 

A nő azt mondja: – Villanykörte vagyok. 

Így szól a főnök: – Annyit dolgozott, hogy megőrült. Azt hiszem, szüksége van egy 

szabadnapra. 

A férfi a nő után megy, a főnök pedig így szól: 

– Maga meg hova megy? A férfi válaszol: – Hazamegyek én is, nem tudok sötétben dolgozni. 
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Moving 

 

Mark called in to see his friend Angus (a Scotsman) to find he was stripping the 

wallpaper from the walls. Rather obviously, he remarked "You're decorating, I 

see." to which Angus replied "No. I'm moving house." 

 

 

Márk beugrott Angus 

barátjához (egy skóthoz), aki 

épp a tapétát szedte le a falról.  

 

– Látom, felújítasz – jegyezte 

meg, mire Angus így válaszolt: 

– Nem, költözöm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„You know you're getting old when the candles cost more than the cake.” 

 Bob Hope 

 

Az öregedés biztos jele, hogy a gyertyák többe kerülnek, mint a születésnapi torta. (Bob Hope) 

 

 

 

The manager was very angry with this beginner who wanted a very high salary. 

He asked him why he wanted so much money whereas he had no experience. 

The beginner replied  

"Work is very difficult when you are a beginner. It becomes easier as you get 

experience." 

 

Az igazgató mérges a kezdő beosztottjára, mert túl magas fizetést kért. Megkérdezte tőle, miért 

kért olyan sok pénzt, mikor nem is volt gyakorlata.  

A kezdő azt mondta: – A munka nagyon nehéz, ha kezdő vagy. Gyakorlattal egyre könnyebb 

lesz. 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/bobhope153637.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/bob_hope.html
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Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody. 
 

This is the story of four people named Everybody, Somebody, Anybody, and 

Nobody. There was an important job to be done and Everybody was asked to 

do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about 

that, because it was Everybody's job. Everybody thought Anybody could do it, 

but Nobody realized that Everybody wouldn't do it. Consequently, it wound up 

that Nobody told Anybody, so Everybody blamed Somebody.  

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint MINDENKI, VALAKI, BÁRKI és 

SENKI. Egy szép napon szóltak MINDENKINEK, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen 

meg kell csinálni. BÁRKI megcsinálhatta volna, viszont SENKI nem csinálta meg. VALAKI 

nagyon mérges lett, mert ezt a munkát MINDENKINEK meg kellett volna csinálni. De 

MINDENKI úgy gondolta, BÁRKI megcsinálhatná, viszont SENKI nem vette észre, hogy 

MINDENKI kerüli a munkát. Végül BÁRKINEK nem szólt SENKI, így MINDENKI okolt VALAKIT. 

 

"Dad, can you write in the dark?"  

"I think so. What is it you want me to write?"  

"Your name on this report card." 

 

–  Apa, tudsz sötétben írni? 

–  Azt hiszem igen. Mit kéne leírnom? 

–  A nevedet az ellenőrzőmbe 
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Time 
 

Charles was getting annoyed and shouted upstairs to his wife," Hurry up or we'll 

be late." 

"Oh, be quiet," replied his wife. "Haven't I been telling you for the last hour that 

I'll be ready in a minute?" 

 

Charles idegesen kiáltott a feleségének:  

– Siess, vagy elkésünk! 

– Csendesebben! – válaszolt a feleség. – 

Nem azt magyarázom egy órája, hogy egy percen belül kész leszek? 

 

 

 
Szexi vagyok és ezt tudom is magamról!  
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The other side 

 

Two blonde carpenters were working on a house. The one who was nailing 

down siding would reach into his nail pouch, pull out a nail and either toss it 

over his shoulder or nail it in. 

The other, figuring this was worth looking into, asked, "Why are you throwing 

those nails away?" 

The first explained, "If I pull a nail out of my pouch and it's pointed toward me, I 

throw it away 'cause it's defective. If it's pointed toward the house, then I nail it 

in!" 

The second blonde got completely upset and yelled, "You moron! The nails 

pointed toward you aren't defective! They're for the other side of the house!" 

 

Két szőke ács dolgozott egy házon. Az egyik, aki a burkolatot szögelte, benyúlt a szöges 

zsákba, kivett egy szöget, és vagy hátradobta a válla felett, vagy beverte. A másik ezt 

érdemesnek találta arra, hogy rákérdezzen: – Miért dobod el azokat a szögeket? 

– Ha kiveszek egy szöget a zsákból, és felém áll a hegye, eldobom, mert hibás. Ha a ház felé 

áll a hegye, beverem. A másik szőke ideges lett, és elkezdett kiabálni:  

– Te idióta! A feléd álló szögek nem hibásak! A ház másik oldalába valók! 

 

 

Kérem, nyomja meg a csengőt, és fusson…a kutyának testmozgásra van szüksége!  
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Winter 
 

Find and circle all of the Winter related words that are hidden in the grid. The 

remaining letters spell a Japanese proverb. 

 

 

 

 

BLACK ICE 
BLIZZARD 
BOOTS 
CARNIVAL 
CHRISTMAS 
COLD 
EGG NOG 
FIREPLACE 
FIREWOOD 
FOG 
FREEZE 
FROST 
GLOVES  

 

HAIL 
HEADBAND 
HIBERNATION 
HOCKEY 
HOLIDAYS 
ICE FISHING 
ICICLES 
KNIT CAP 
LONG UNDERWEAR 
MITTENS 
OLYMPICS 
PARKA 
SCARF  

 

SEASON 
SKATES 
SKI DOO 
SKI PANTS 
SKIING 
SLED 
SLEET 
SLIPPERY 
SNOW CASTLE 
SNOW PLOW 
SNOW SHOVEL 
SNOW TIRES 
SNOWBALL  

 

SNOWBOARD 
SNOWFLAKE 
SNOWMAN 
SNOWSHOES 
SOLSTICE 
SOUP 
STEW 
STORM 
SWEATSHIRT 
TOBOGGAN 
VACATION 
WIND CHILL 
WOOL SOCKS  
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Better Write It Down 

 

An elderly husband and wife noticed 

that they were beginning to forget many 

little things around the house. They 

were afraid that this could be 

dangerous, as one of them may 

accidently forget to turn off the stove 

and thus cause a fire.  

 

So, they decided to go see their 

physician to get some help. Their 

physician told them that many people at 

their age find it useful to write 

themselves little notes as reminders. The elderly couple thought this sounded 

wonderful, and left the doctor's office very pleased with the advice. 

 

When they got home, the wife said, "Dear, will you please go to the kitchen and 

get me a dish of ice cream?  And why don't you write that down so you won't 

forget?" 

 

"Nonsense," said the husband, "I can remember a dish of ice cream!" 

 

"Well," said the wife, "I'd also like some strawberries on it. You better write that 

down, because I know you'll forget." 

 

"Don't be silly," replied the husband. "A dish of ice cream and some 

strawberries. I can remember that!" 

 

"OK, dear, but I'd like you to put some whipped cream on top. Now you'd really 

better write it down now. You'll forget," said the wife. 

 

"Come now, my memory's not all that bad," said the husband. "No problem -- a 

dish of ice cream with strawberries and whipped cream." 

 

And with that, the husband shut the kitchen door behind him. The wife could 

hear him getting out pots and pans, and making some noise inconsistent with 

his preparing a dish of ice cream, strawberries, and whipped cream. He 

emerged from the kitchen about 15 minutes later. 
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Walking over to his wife, he presented her with a plate of bacon and eggs. 

 

The wife took one look at the plate, glanced up at her husband and said, "Hey, 

where's the toast?" 

 
Egy idősödő férj és feleség észrevette, hogy kezdenek apróbb, ház körüli dolgokat elfelejteni. 

Attól tartottak, ez veszélyes lehet, mint például ha egyikőjük elfelejtené a tűzhelyet lekapcsolni, 

és tüzet okozna. Így eldöntötték, hogy elmennek az orvoshoz segítségért. Az orvosuk azt 

mondta neki, hogy az ő korukban az emberek hasznosnak találják, amikor feljegyzéseket 

készítenek maguknak emlékeztetőül. Az idős házaspár azt gondolta, hogy ez egy nagyon jó 

ötlet, és az orvosi rendelőt elégedetten hagyták el.  

 

Amikor hazaértek, a feleség azt mondta: „Kedvesem, kimennél a konyhába, hogy hozz nekem 

egy pohár fagylaltot? És írd le, hogy nehogy elfelejtsd!” 

„Ugyan már,” – mondta a férj -, „csak képes vagyok emlékezni egy pohár fagylaltra!” „Hát” – 

mondta a feleség -, „szeretnék még epret ir rá. Jobb lenne, ha leírnád, mert tudom, hogy 

elfelejted.”  

 

„Ne légy bolond” – felelte a férj – „egy pohár fagylalt és egy kis eper. Erre emlékszem majd.” 

„Rendben van drágám, de szeretnék egy kis tejszínhabot is a tetejére. Most már tényleg le kéne 

írnod. Elfelejted.” – mondta a feleség. „Ugyan már, a memóriám nem annyira rossz.” – mondta 

a férj. „Nem gond, - egy pohár fagylalt, egy kis eper, és tejszínhab.”  

 

És azzal a férj kiment a konyhába, és becsukta maga mögött az ajtót. A feleség hallotta ahogy 

előveszi az edényeket, és olyan zajokat csap, amelyek nem úgy hangzanak, mint egy pohár 

fagylalt, egy kis eper, és tejszínhab. Úgy 15 perc múlva jött ki a konyhából.  

 

Odasétált a feleségéhez, és átadott neki egy tányéron szalonnát és tojást. A feleség ránézett a 

tányérra, felénézett a férjére, és azt mondta: „Hé, hol van a pirítós?”  
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TEACHER: Your poem is the worst in the class. It's not only ungrammatical, it's 

rude and in bad taste. I'm going to send your father a note about it. 

PUPIL: I don't think that would help, teacher. He wrote it. 

 
Tanár: – A versed a legrosszabb az osztályban. Nem csak nyelvtanilag helytelen, hanem 

modortalan és rossz ízlésű. Értesíteni fogom az apukádat erről. 

Diák: – Nem hiszem, hogy az segít, tanárnő. Ő írta. 

 

 

 

„A successful man is one who makes more money than his wife can 

spend. A successful woman is one who can find such a man.” Lana Turner 

 

„Sikeres férfi az, aki több pénzt keres, mint amennyit a felesége el tud költeni. A sikeres nő 

pedig az, aki talál egy ilyen férfit.” (Lana Turner) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/lanaturner160173.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/lanaturner160173.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/lanaturner160173.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/lana_turner.html
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At the river... 

 

A preacher was winding up his temperance sermon with great fervour, "If I had 

all the beer in the world, I'd take it and throw it into the river." 

And the congregation cried, "Amen!" 

"And if I had all the wine in the world, I'd take it and throw it in the river." 

And the congregation cried, "Amen!" 

"And if I had all the whiskey and demon rum in the world, I'd take it all and throw 

it in the river." 

And the congregation cried, "Hallelujah!" 

The preacher sat down. 

The song leader stood up very tentatively and announced, "For our closing 

song, let us sing hymn #365, 'Shall we gather at the river." 

 
A plébános hevesen fejezi be a mérsékletességgel kapcsolatos prédikációját: – Ha a világ 

összes söre az enyém lenne, elvinném a folyóhoz és beleönteném. 

A gyülekezet válaszol: – Ámen! 

– Ha a világ összes bora az enyém lenne, elvinném a folyóhoz és beleönteném. 

A gyülekezet felkiált: – Ámen! 

– Ha a világ összes whiskey-je és ördögi rumja az enyém lenne, elvinném a folyóhoz és 

beleönteném. 

A gyülekezet így kiált: – Halleluja! A plébános leül. A kántor óvatosan feláll, és így szól: – 

Zárásként énekeljük el a 365-ös zsoltárt, „Gyűljünk össze a folyónál”! 

 

 

Blood sucker 

 

Patient: Doctor, I think that I've been bitten by a 

vampire. 

Doctor: Drink this glass of water. 

Patient: Will it make me better? 

Doctor: No, I but I'll be able to see if your neck 

leaks. 
Beteg: – Doktor úr, azt hiszem, megharapott egy vámpír. 

Orvos: – Igya meg ezt a pohár vizet! 

Beteg: – Attól jobban leszek?  

Orvos: – Nem, de látni fogom, ereszt-e a nyaka. 
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Don’t blame the pig! 

 

An aged farmer and his wife were leaning against the edge of their pig-pen 

when the old woman wistfully recalled that the next week would mark their 

golden wedding anniversary. 

 

"Let's have a party, Homer," she suggested. "Let's kill a pig." 

 

The farmer scratched his grizzled head. "Gee, Ethel," he finally answered, "I 

don't see why the pig should take the blame for something that happened fifty 

years ago." 

 

Egy idős farmer és a felesége az ólnak dőlve beszélgettek, amikor a nő vágyakozva 

megjegyezte, hogy a következő héten lesz az aranylakodalmuk. 

– Rendezzünk egy partit, Homer! – javasolta.  

– Vágjunk le egy disznót! 

A farmer megvakarta a fejét. – Hűha, Ethel! – mondta végül–; Nem értem, miért a disznónak 

kell bűnhődnie azért, ami 50 éve történt. 
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Cab driver 

 

A taxi passenger tapped the driver on the shoulder to ask him a question. The 

driver screamed, lost control of the car, nearly hit a bus, went up on the 

footpath, and stopped centimetres from a shop window.  

 

For a second everything went quiet in the cab, then the driver said, "Look mate, 

don't ever do that again. You scared the daylights out of me!"  

The passenger apologized and said, "I didn't realize that a little tap would scare 

you so much.”  

 

The driver replied, "Sorry, it's not really your fault. Today is my first day as a cab 

driver. I've been driving a funeral van for the last 25 years." 
 

A taxi utasa megkopogtatta a sofőr vállát, hogy megkérdezzen valamit. A sofőr felkiáltott, 

elvesztette uralmát az autó felett, majdnem nekiment egy busznak, felment a járdára, és 

centiméterekre állt meg egy kirakattól. 

Egy másodpercre mindenki csendben volt a taxiban, aztán a sofőr azt mondta: 

– Uram, kérem, ne csinálja ezt még egyszer! Halálra rémített! 

– Elnézést, nem hittem volna, hogy egy kis kopogtatás ennyire megijeszti! – kért bocsánatot az 

utas. 

– Ne haragudjon, nem az Ön hibája. Ez az első napom taxisofőrként. Az utóbbi 25 évben 
hullaszállítót vezettem. 
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A Special Dinner 

 

A man and a woman were having dinner in a fine restaurant. 

   

Their waitress, taking another order at a table a few paces away noticed that 

the man was slowly sliding down his chair and under the table, with the woman 

acting unconcerned.  The waitress watched as the man slid all the way down 

his chair and out of sight under the table. 

    

Still, the woman dining across from him appeared calm and unruffled, 

apparently unaware that her dining companion had disappeared.  After the 

waitress finished taking the order, she came over to the table and said to the 

woman, "Pardon me, ma'am, but I think your husband just slid under the table." 

   

The woman calmly looked up at her and replied firmly, "No, he didn't.  He just 

walked in the door." 

 
Egy férfi és egy nő egy elegáns étteremben vacsoráztak. A pincérnőjük, aki épp egy mésik 

rendelést vette fel egy pár asztallal odébb, észrevette, hogy a férfi lassan csúszik egyre lejjebb 

a székben az asztal alá, míg a nő látszólag észre sem vette ezt. A férfi lassan teljesen 

lecsúszott a székben, majd eltűnt az asztal alatt. A nő még mindig nyugodtnak tűnt, látszólag 

nem volt tudatában annak, hogy a vacsorapartnere eltűnt. Miután a pincérnő befejezte a 

rendelés felvételét, odament az asztalhoz, és ezt mondta a nőnek: „Ne haragudjon, hölgyem, 

de azt hiszem a férje az asztal alá csúszott.” A nő higgadtan felnézett, és határozottan 

válaszolt: „Nem, nem tett ilyet. Mert épp most sétált be az ajtón.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

Pride 

 

A man has six children and is very proud of 

his achievement. He is so proud of himself 

that he starts calling his wife `Mother of Six` in 

spite of her objections. 

 

One night, they go to a party. The man 

decides that it`s time to go home and wants to 

find out if his wife is ready to leave as well.He 

shouts at the top of his voice, `Shall we go 

home now Mother of Six? ` 

 

His wife finally fed up with her husband, 

shouts back, `Anytime you`re ready, Father of Four! ` 

 
Egy férfinak hat gyereke van és büszke a teljesítményére. Olyan büszke magára, hogy a 

feleségét tiltakozása ellenére a „Hatok Anyjának” kezdi hívni, Egyszer elmennek egy partira. A 

férfi úgy dönt, hogy ideje hazamenni és megnézi, a felesége is indulóban van-e már.  

Fennhangon felkiált: – Mehetünk haza Hatok Anyja? A felesége, akinek már elege lett a 

férjéből, visszakiált: – Ha kész vagy, mehetünk, Négyek Apja! 

 

 

Bachelors 

 

Two confirmed bachelors sat talking, their conversation drifted from politics to 

cooking. 

"I got a cookbook once," said one, "but I could never do anything with it."  

"Too much fancy work in it, eh?" asked the other.  

"You said it. Every one of the recipes began the sameway - 'Take a clean dish." 

 

Két megrögzött agglegény beszélget. A beszélgetés a politikáról a főzésre terelődik.  

– Egyszer kaptam egy szakácskönyvet – mondja az egyik –, de sosem tudtam vele mit kezdeni.  

– Túl sok vele a munka, mi? –kérdezi a másik. 

– Úgy, ahogy mondod. Minden recept ugyanúgy kezdődött: Végy egy tiszta edényt! 

 

TEACHER: Fred, the story you handed in called "Our Dog," is exactly like your brother's. 

FRED: Of course. It's the same dog. 

 

Tanár: – Fred, a történet, amit beadtál „A kutyánk” címmel, ugyanolyan, mint a bátyádé. 

Fred: – Persze. Ugyanarról a kutyáról szól. 
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Educated 

 

A young man hired by a supermarket reported for his first day of work.  

The manager greeted him with a warm handshake and a smile, gave him a 

broom, and said, "Your first job will be to sweep out the store."  

"But I'm a college graduate," the young man replied indignantly.  

"Oh, I'm sorry. I didn't realize that," said the manager. "Here, give me the broom 

-- I'll show you how. 

 

Egy fiatal férfit első munkanapjára ment egy 

boltba. A főnök meleg kézfogással és 

mosollyal üdvözölte, adott neki egy seprűt, és 

azt mondta: 

– Az első feladata kiseperni a boltot! 

– De én diplomás ember vagyok! – válaszolt a 

férfi felháborodottan. 

– Ó, elnézést! Nem tudtam – mondta a főnök 

–; Adja csak a seprűt, megmutatom, hogy kell 

csinálni! 
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Liar 

 

Two boys were arguing when the teacher entered the room. 

The teacher says, "Why are you arguing?" 

One boy answers, "We found a ten dollar bill and decided to give it to whoever 

tells the biggest lie." 

"You should be ashamed of yourselves," said the teacher, "When I was your 

age I didn't even know what a lie was." 

The boys gave the ten dollars to the teacher. 

Két fiú épp veszekszik, mikor a tanár belép az ajtón. 

– Miért veszekedtek? – kérdezi a tanár. 

– Találtunk egy tízdollárost és úgy döntöttünk, annak adjuk, aki a legnagyobb hazugságot 

mondja – mondja az egyik. 

– Szégyelljétek magatokat! – mondja a tanár – Amikor annyi idős voltam, mint ti, nem is tudtam, 

mi az a hazugság. 

A fiúk odaadták a tízdollárost a tanárnak. 
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Restaurant 
 

 
Find and circle all of the Restaurant words that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell an additional word. 
 

 

 

 

 

APERITIF 
APPETIZER 
BILL 
BUSBOY 
CASHIER 
CHAIRS 
CHEF 
COFFEE 
COOKS  

 

CUPS 
CUSTOMER 
DESSERT 
DISHWASHERS 
DRINKS 
ENTREE 
FORK 
GLASSES 
KNIFE  

 

MANAGER 
MEAL 
MENU 
NAPKINS 
ORDER 
PLATES 
SALAD 
SAUCERS 
SERVERS  

 

SPOON 
TABLECLOTH 
TABLES 
TEA 
TIP 
WAITER 
WAITRESS 
WATER 
WINE  

 

 

 

A: Why are you late? 

B: There was a man who lost a hundred dollar bill. 

A: That's nice. Were you helping him look for it? 

B: No, I was standing on it. 

 

A: – Miért késtél?  B: – Egy férfi elhagyott 100 dollárt.  

A: – Az igen! Segítettél neki …? B: – Nem, a pénzen álltam. 
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Marriage Counseling 

 

After just a few years of marriage, 

filled with constant arguments, a 

young man and his wife decided 

the only way to save their  

marriage was to try professional 

counseling.  They had been at 

each other's throat for some time 

and felt that this was their last 

straw. 

 

When they arrived at the 

counselor's office, the counselor 

jumped right in and opened the 

floor for discussion. "What seems 

to be the problem?" 

 

Immediately, the husband held his long face down without anything to say. On 

the other hand, the wife began talking 90 miles an hour describing all the 

wrongs within their marriage.  After five, ten, fifteen minutes of listening to the 

wife, the counselor went over to her, picked her up by her shoulders, kissed her 

passionately for several minutes, and sat her back down.  

 

After that, the wife sat there - speechless.   

 

He looked over at the husband who was staring in disbelief at what had 

happened. 

 

The counselor spoke to the husband, "Your wife NEEDS that at least twice a 

week!" 

 

The husband scratched his head and replied, "Okay, I can have her here by 

three o'clock on Tuesdays and Thursdays." 
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Pár év házasság után, amely folyamatos veszekedésekből állt, egy fiatal férfi és a felesége úgy 

döntöttek, hogy az egyetlen módja annak, hogy megmentség a házasságukat, ha szakértői 

segítséget kérnek házassági tanácsadótól. Már egy ideje folyton egymás torkának estek, és úgy 

érezték, ez volt az utolsó szalmaszál, amibe belekapaszkodhattak.  

 

Amikor megérkeztek a tanácsadó irodájába, a tanácsadó rögtön a közepébe vágott, és ezzel 

nyitota meg a társalgást: „Mi a probléma?” A férdi azonnal szomorú arcot vágott, és nem 

mondott semmit sem. A feleség azonban rögtön elkezdett beszélni 140 km/órás sebességgel, 

leírva mindent, ami rossz a házasságukban.  

 

Úgy 5-10-15 perc elmúltával a tanácsadó odament a feleséghez, a vállánál fogva felsegítette, 

szenvedélyesen csókolta perceken át, és aztán visszaültette. Ezután, a feleség csak ült ott, 

szótlanul. 

 

A tanácsadó ránézett a férjre, aki hitetlenkedve bámulta, ami történt. A tanácsadó erre 

megszólal: „A feleségének szüksége van erre legalább hetente kétszer!” A férj megvakarta a 

fejét, és azt válaszolta: „Rendben, idehozhatom 3 órára a keddi és a csütörtöki napokon.” 

 

 

 

„Behind every great man is a woman rolling her eyes.” Jim Carrey 

 

„Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, - aki forgatja a szemeit.” (Jim Carry) 

 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jimcarrey379231.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/j/jim_carrey.html
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The Beach 

 

 
Find and circle all of the beach words that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell an additional beach word. 
 

 

 

 

 

BARE FEET 
BEACH BALL 
BOAT 
CLOUDS 
DRIFTWOOD 
HAT 
KITE 
LIFEGUARD 
OCEAN 
PAIL 
PIER  

 

SAILING 
SAND 
SEAGULL 
SEASHELL 
SEASHORE 
SKY 
STARFISH 
SUNGLASSES 
SUNSCREEN 
SUNSHINE  

 

SURFBOARD 
SURFING 
SWIMMING 
SWIMSUIT 
T SHIRT 
TOWEL 
VOLLEYBALL 
WADING 
WATER 
WAVES  
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Poisonous mushrooms 

 

A woman announces to her friend that she is 

getting married for the fourth time. 

`How wonderful! But I hope you don`t mind 

me asking what happened to your first 

husband?` 

`He ate poisonous mushrooms and died.` 

`Oh, how tragic! What about your second 

husband?` 

`He ate poisonous mushrooms too and died.` 

`Oh, how terrible! I`m almost afraid to ask you 

about your third husband.` 

`He died of a broken neck.` 

`A broken neck?` 

`He wouldn`t eat the mushrooms.` 

 

Egy nő bejelenti a barátnőjének, hogy negyedszerre is férjhez megy. 

– Milyen csodálatos! De remélem, nem bánod, ha megkérdezem, mi történt az első férjeddel? 

– Mérges gombát evett, és meghalt. 

– Ó, milyen tragikus! És a második férjed? 

– Mérges gombát evett, és meghalt. 

– Ó, milyen szörnyű. Alig merem megkérdezni, mi történt a harmadik férjeddel. 

– Kitörte a nyakát. 

– Kitörte a nyakát?! 

– Nem akarta megenni a gombát.  

 

 

 

Innkeeper: "The room is $15 a night. It's $5 if you make your own bed." 

Guest: "I'll make my own bed."  

Innkeeper: "Good. I'll get you some nails and wood." 

 

Vendéglős:– A szoba 15 dollár egy éjszakára. 5 dollár, ha megcsinálja az ágyát. Vendég: – 

Rendben, megcsinálom. Vendéglős: – Jó! Szerzek Önnek szöget és fát. 
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Silent treatment 

 

A man and his wife were having some 

problems at home and were giving each 

other the silent treatment.  

The next week the man realized that he 

would need his wife to wake him at 5.00 

am for an early morning business flight 

to Chicago. Not wanting to be the first to 

break the silence, he finally wrote on a 

piece of paper, "Please wake me at 

5.00 am. 

"The next morning the man woke up, 

only to discover it was 9.00am, and that 

he had missed his flight. Furious, he 

was about to go and see why his wife 

hadn't woken him when he noticed a 

piece of paper by the bed ... it said... "It 

is 5.00am; wake up." 

 

Egy házaspárnak gondjai voltak otthon, és csendterápiát alkalmaztak. A következő héten a férj 

rájött, hogy a feleségének reggel ötkor fel kéne keltenie őt egy korai chicagói üzleti út miatt. 

Hogy ne ő törje meg a csendet, végül ezt írta egy papírra: „Kérlek, kelts fel reggel ötkor.” 

Másnap a férfi felébredt, és észrevette, hogy már 9 óra van, és lekéste a járatot. Feldühödve 

kereste az okot, hogy a felesége miért nem keltette fel, amikor észrevett egy cetlit az ágy mellet, 

amin ez állt: „5 óra van, kelj fel!” 
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Freeway 

 

As a senior citizen was driving down the freeway, his cell phone rang. 

Answering, he heard his wife`s voice urgently warning him, `Herman, I just 

heard on the news that there`s a car going the wrong way on Route 280. Please 

be careful! ` 

`It`s not just one car,` said Herman, `It`s hundreds of them!` 

 
Egy idős úr hajtott az autópályán, amikor megcsörrent a mobilja. 

Mikor felvette, a felesége figyelmeztető hangját hallotta: 

– Herman, épp most hallottam a hírekben, hogy a 280-as úton egy autó a forgalommal 

szemben hajt. Vigyázz magadra! 

– Nem csak egy!– mondta Herman. Több százan vannak! 

 

 
 
The Examination 
 
A woman went to a walk-in clinic, where she was seen by a young, new doctor. 
After about three minutes in the examination room, the doctor told her she was 
pregnant. She burst out, screaming as she ran down the hall. 
 
An older doctor stopped her and asked what the problem was, and she 
told him what happened. After listening, he had her sit down and relax in 
another room. 
 
The doctor marched down the hallway to the back where the young 
doctor was and demanded, "What's the matter with you?!  Mrs. Terry is 59 
years 
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old, has four grown children and seven grandchildren, and you told her she 
was pregnant?" 
 
The young doctor continued to write on his clipboard, and without even 
looking up, asked, "Does she still have the hiccups?" 
 

 
Egy nő elment egy klinikára, ahol egy fiatal, új orvos kezelte. Úgy 3 perc után, amit a 
vizsgálóban töltöttek, az orvos elmondta neki, hogy terhes. A nő kirohant, és rohant végig a 
folyosón sikítva.  
 
Egy idősebb orvos megállította őt, és megkérdezte, mi a probléma, mire a nő elmondta, mi 
történt. Miután meghallgatta, az orvos leültette a nőt, hogy nyugodjon meg, egy másik 
szobában.  
 
Aztán végigment a folyosón a hátsó részbe, ahol a fiatal orvos volt, és rendreutasítóan így szólt: 
„Mi a baj magával? Mrs. Terry 59 éves, négy felnőtt gyereke van és hét unokája, és azt mondja 
neki, hogy terhes?”  
 
A fiatal orvos tovább írt a táblára, fel sem nézett, és megkérdezte: „És még mindig csuklik, vagy 
elmúlt?” 

 

 
 
Joining to army 
 

As the family gathered for a big dinner 

together, the youngest son announced 

that he had just signed up at an army 

recruiter's office. There were audible 

gasps around the table, and then some 

laughter, as his older brothers shared 

their disbelief that he could handle this 

new situation.  

"Oh, come on, quit joking," snickered 

one. "You didn't really do that, did you?"  

"You would never get through basic 

training," scoffed another.  

The new recruit looked to his mother for 

help, but she was just gazing at him. 

When she finally spoke, she simply 

asked, "Do you really plan to make your 

own bed every morning?" 
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Amikor a család összegyűlt egy nagy közös vacsorához, a legfiatalabb fiú bejelentette, hogy 

bevonul katonának. Az asztal körül mindenki felhördült, aztán nevettek, amikor a legidősebb 

testvér hitetlenkedett, hogy megbirkózik-e ezzel az új helyzettel. 

 

– Na, ne viccelj! – kuncogott az egyik.  

– Ugye nem csináltad meg? Sosem végzed el az alapkiképzést. – dohogott a másik. 

 

Az újdonsült katona segítségkérően nézett az anyjára, de ő csak meredten nézett rá. Amikor 

végre megszólalt, ennyit mondott: 

 

– Tényleg minden reggel be akarsz ágyazni magad után? 

 

 

 

 

Compliments 

 

"You seem to have more than the 

average share of intelligence for a 

man of your background," sneered 

the lawyer at a witness on the stand.  

"If I wasn't under oath, I'd return the 

compliment," replied the witness. 

 
–  Úgy tűnik, intelligensebb, mint azok, akik 

Önhöz hasonló háttérrel rendelkeznek – 

mondja az ügyvéd a tanúk padján ülő 

férfinak. 

–  Ha nem eskü alatt vallanék, viszonoznám a 

bókot – válaszolja a tanú. 

 

 

 

 

 

„Go to Heaven for the climate, Hell for the company.” Mark Twain  

 

„Menj a Mennyországba a klíma miatt, a Pokolba pedig a társaság kedvéért.” (Mark Twain) 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marktwain137881.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mark_twain.html


 

58 
 

 

Soha ne vond kétségbe a feleséges ítélőképességét – nézd kihez ment férjhez! 

 

The executive`s wife 

 

Resolving to surprise her husband, an executive`s wife stopped by his office. 

When she opened the door, she found him with his secretary sitting in his lap. 

Without hesitating, he dictated, `...and in conclusion, gentlemen, budget cuts or 

no budget cuts, I cannot continue to operate this office with just one chair. ` 

 

A főnök felesége meg akarta lepni a férjét, és beugrott az irodába. Amikor benyitott, a férje 

ölében találta a titkárnőjét. A férj gondolkodás nélkül diktálni kezdett: … és zárásként, Uraim, 

költségcsökkentés ide vagy oda, nem tudom tovább vezetni ezt az irodát egy székkel. 

 

 



 

59 
 

A brunette is trying to get across a river and suddenly she spots a blonde on the 

other side.  

She yells over to the blonde "Hey, excuse me! How do I get over to the other 

side?" 

 After a quick survey of the river, the blonde calls back "You ARE on the other 

side!" 

 

Egy barna próbál átjutni egy folyón, amikor hirtelen meglát egy szőkét a másik oldalon.  

Átkiált a szőkének: – Elnézést! Hogy jutok át a másik oldalra? 

A szőke ránéz a folyóra, és visszakiált: – De hát Te a másik oldalon vagy! 

 

 

 

God Will Provide 
 
A young woman brings home her fiance 
to meet her parents. After dinner, her 
mother tells her father to find out about 
the young man.  
 
The father invites the fiancé to his study 
for a drink. 
 
"So what are your plans?" the father asks 
the young man. 
 
"I am a Torah scholar," he replies. 
 
"A Torah scholar.  Hmmm," the father says. "Admirable, but what 
will you do to provide a nice house for my daughter to live in,  
as she's accustomed to?" 
 
"I will study," the young man replies, "and God will provide for us." 
 
"And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she 
deserves?" asks the father. 
 
"I will concentrate on my studies," the young man replies,  
"and God will provide for us." 
 
"And children?" asks the father. "How will you support children?" 
 
"Don't worry, sir.  God will provide," replies the fiance. 
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The conversation proceeds like this and each time the father 
questions the young idealist insists that God will provide. 
 
Later, the mother asks, "How did it go, Honey?" 
 
The father answers, "He has no job and no plans, but the good news 
is he thinks I'm God. 
 

Egy fiatal nő hazahozza a vőlegényét a szüleihez. Vacsora után, az anyja azt mondja az 
apjának, hogy ismerje meg jobban a fiatalembert. Az apa áthívja a vőlegényt a dolgozószobába 
egy italra. „Mik a terveid?” – kérdez az apa a fiatalembert. „Tórát tanítok.” – válaszolja az. „Tóra 
tanító. Hmmm.” – mondja az apa. „Csodálatos, de mit fogsz tenni, hogy egy szép házat adj a 
lányomnak, ahol élni fog, olyat, amihez ő szokva van” „Én majd tanulmányozok” – mondja a 
fiatalember – „Isten majd ellát minket.” 
 
„És hogyan fogsz egy gyönyörű eljegyzési gyűrűt ajándékozni neki, olyat, amit megérdemel?” 
„Én a tanulmányaimra fogok koncentrálni” – feleli a fiatalember – „és Isten majd ellát minket. „És 
a gyerekek?” – kérdezi az apa. „Hogyan fogod ellátni a gyerekeidet?” 
 
„Ne aggódjon, uram. Isten majd ellát minket” – válaszolja a vőlegény. A beszélgetés 
hasonlóképpen folytatódik, és minden alkalommal, amikor az apa megkérdezi a fiatal 
álmodozót, ő ragaszkodik ahhoz, hogy Isten majd ellátja őket. Később, az anyag megkérdezi: 
„Hogy ment, kedvesem?” Az apa feleli: „Nincs munkája, nincsenek tervei, de a jó hír, hogy azt 
hiszi rólam, hogy én vagyok az Isten.” 
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A: Why are all those people running? 

B: They are running a race to get a cup. 

A: Who will get the cup? 

B: The person who wins. 

A: Then why are all the others running? 

 

A: – Miért futnak ezek az emberek? 

B: – Egy kupáért versenyeznek. 

A: – Ki kapja a kupát? 

B: – Aki nyer. 

A: – Akkor a többiek miért futnak? 

 

The perfect girl 

Fred is 32 years old and he is still single. 

One day a friend asked, "Why aren't you married? Can't you find a woman who 

will be a good wife?" 

Fred replied, "Actually, I've found many women that I have wanted to marry, but 

when I bring them home to meet my parents, my mother doesn't like them." 

His friend thinks for a moment and says, "I've got the perfect solution, just find a 

girl who's just like your mother." 

A few months later they meet again and his friend says, "Did you find the 

perfect girl? Did your mother like her?" 

With a frown on his face, Fred answers, "Yes, I found the perfect girl. She was 

just like my mother. You were right; my mother liked her very much." 

The friend said, "Then what's the problem?" 

Fred replied, "My father doesn't like her." 

Fred 32 éves és még mindig nőtlen. Egy napon megkérdezi tőle a barátja: 

– Mért nem vagy házas? Nem találsz egy jó feleségnek való nőt? 

– Igazából sok nőt el akartam már venni, de mikor hazaviszem őket, az anyámnak nem 

tetszenek – válaszolta Fred. 

A barátja egy pillanatra elgondolkozik, és azt mondja: 

– Megvan a megoldás, csak találj egy lányt, aki pont olyan, mint az anyád! 

Néhány hónapra rá újra találkoznak, és a barátja azt kérdezi: 
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– Na, megtaláltad a tökéletes nőt? Tetszett az anyádnak? 

– Igen, megtaláltam – mondja Fred a homlokát ráncolva. – Olyan volt, mint az anyám. Igazad 

volt, nagyon tetszett az anyámnak.  

– Akkor mi a baj? – csodálkozott a barátja. 

– Az apámnak nem tetszik – mondta Fred. 

 

 

„Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.” Elbert 

Hubbard 

 

„Ne vedd az életet túl komolyan. Soha nem fogod megúszni élve.” Elbert Hubbard 

 

 
 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/elberthubb104409.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/elbert_hubbard.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/elbert_hubbard.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/elbert_hubbard.html
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A: Meet my new born brother. 

B: Oh, he is so handsome! What's his name? 

A: I don't know. I can't understand a word he says. 

 

A – Hadd mutassam be az újszülött öcsémet! 

B: – Ó, olyan jóképű! Mi a neve? 

A: – Nem tudom. Egy szót sem értek abból, amit mond. 

 

 

Pills 

 

Tom had this problem of getting up late in 

the morning and was always late for work. 

His boss was mad at him and threatened 

to fire him if he didn't do something about 

it. So Tom went to his doctor who gave 

him a pill and told him to take it before he 

went to bed. Tom slept well and in fact 

beat the alarm in the morning by almost 

two hours. 

He had a leisurely breakfast and drove 

cheerfully to work. 

"Boss", he said, " The pill actually worked!" 

"That's all fine" said the boss,” But where 

were you yesterday?" 

Tom nehezen kelt reggel, és mindig elkésett a 

munkahelyéről. A főnöke mérges volt rá és 

megfenyegette, hogy kirúgja, ha nem tesz valamit ez ellen. Tom elment az orvosához, aki adott 

neki egy tablettát, és azt mondta, vegye be lefekvés előtt. Tom jól aludt és az ébresztő előtt két 

órával már ébren volt. Szép komótosan megreggelizett, és boldogan ment dolgozni. 

– Főnök úr – mondta – a tabletta használt! 

– Rendben van – mondta a főnök. De hol volt tegnap? 

 

 

The policeman 

 

A man was recently flying to New York. He decided to strike up a conversation 

with his seat mate.  

"I've got a great policeman joke. Would you like to hear it?"  

"I should let you know first that I am a policeman."  

"That's OK. I'll tell it really slow!" 
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Egy férfi nemrég New Yorkba utazott. Elkezdett beszélgetni a mellette ülővel:  

 – Van egy jó rendőrviccem. Szeretné hallani?  

– Mielőtt elkezdi, elmondanám, rendőr vagyok. 

– Rendben. Nagyon lassan fogom mondani 

 

 

Customer: Excuse me, but I saw your thumb in my soup when you were 

carrying it. 

Waitress: Oh, that's okay. The soup isn't hot.  

 

Vendég: – Elnézést, de láttam, hogy a nagyujja belelógott a levesbe, amikor hozta. 

Pincérnő: – Semmi baj. Nem meleg a leves 

 

 

 
 

A Discovery 

 

A boy and his father visiting from a small country village in Latvia were at a 

large multi-story shopping mall in America.   

They were amazed by almost everything they saw, but especially by two shiny, 

silver walls that could move apart and back together again. 
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The boy asked his father, "What is this, father?"  The father responded, "Son, I 

have never seen anything like this in my life, I don't know what it is!" 

 

While the boy and his father were watching wide-eyed an old lady in a wheel 

chair rolled up to the moving walls and pressed a button.  The walls opened and 

the lady rolled between them into a small room.  The walls closed and the boy 

and his father watched small circles of lights with numbers above the walls light 

up.  

 

They continued to watch the circles lit up in the reverse direction. The walls 

opened up again and a voluptuous 24-year-old woman stepped out. The father 

said to his son, "Quick! Go get your mother." 

 
Egy kis litván faluból való fiú és az apja egy sokemeletes amerikai bevásárlóközpontba 

látogatnak. Teljesen lenyűgözte őket minden, amit láttak, főleg két fényes, ezüstszínű fal, 

amelyek szétnyíltak és összecsukódtak újra és újra. A fiú megkérdezte apját: „Mi ez, apám?”  

Az apa válaszolt: „Fiam, én még soha nem láttam ilyet életemben, nem tudom, mi ez.” Míg a fiú 

és az apja kikerekedett szemekkel figyeltek, egy öreg hölgy tolókocsiban odagurult a falhoz, és 

megnyomott egy gombot. A falak megnyíltak, és a hölgy begurult egy kis szobába. A falak 

bezárultak, és a fiú és az apja figyelték, ahogy kis, világító körök gyulladnak fel számokkal, a 

falak felett.  

Tovább figyelték, ahogy a kis körök felgyulladnak visszafelé. Aztán újra kinyíltak az ajtók, és 

kilépett egy gyönyörű 24 éves nő. Az apa erre ezt mondja a fiának: „Gyorsan! Menj, hozd 

anyádat!” 
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„To attract men, I wear a perfume called "New Car Interior." Rita Rudner 

 

„Amikor fel akarom kelteni egy férfi érdeklődését, az "Új autó belső" nevű parfümömet viselem.” 

(Rita Rudner) 

 

 

 

Monks 

 

A man wanted to become a monk so 

he went to the monastery and talked 

to the head monk. 

The head monk said, "You must take a 

vow of silence and can only say two 

words every three years." 

The man agreed and after the first 3 

years, the head monk came to him 

and said, "What are your two words?" 

"Food cold!" the man replied. 

Three more years went by and the 

head monk came to him and said 

"What are your two words?" 

"Robe dirty!" the man exclaimed. 

Three more years went by and the head monk came to him and said, "What are 

your two words?" 

"I quit!" said the man. 

"Well," the head monk replied, "I am not surprised. You have done nothing but 

complain ever since you got here!" 

 

Egy férfi szerzetes akart lenni, így elment a kolostorba, és beszélt a rendfőnökkel. A főnök azt 

mondta neki: – Némasági fogadalmat kell tenned, és csak két szót szólhatsz háromévente! 

A férfi beleegyezett, majd az első három év után a rendfőnök odament hozzá és megkérdezte: 

– Mi a két szavad? 

– Étel hideg! – mondta a férfi. 

Eltelt még három év, és a rendfőnök ismét odament hozzá és megkérdezte: – Mi a két szavad? 

– Csuha koszos! – kiáltott a férfi. 

Aztán még három év elteltével a rendfőnök odament hozzá és megkérdezte: – Mi a két szavad? 

– Ennyi, kiszálltam! – mondta a férfi. 

– Hát – mondta a rendfőnök –, nem vagyok meglepve. Mióta itt vagy nem csinálsz mást, csak 

panaszkodsz! 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ritarudner122725.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/rita_rudner.html
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„I feel sorry for people who don't drink. When they wake up in the 

morning, that's as good as they're going to feel all day.” 

Frank Sinatra 

 

„Sajnálom azokat, akik soha nem isznak. Amikor felkelnek reggel, ugyanúgy érzik magukat, 

mint ahogy egész nap fogják.”  (Frank Sinatra) 

 

 

 

Szeretem megelőzni a hölgyeket, hogy ki tudjam nekik nyitni az ajtót.  

  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franksinat161567.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franksinat161567.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franksinat161567.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/frank_sinatra.html
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USA States 
 

Find and circle all of the USA States that are hidden in the grid. 
The remaining letters spell a secret message - an Adlai Stevenson quotation. 

 
Note: VIRGINIA and WEST VIRGINIA do not overlap. The same goes for KANSAS and 

ARKANSAS 

 
 

 

 

ALABAMA 
ALASKA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAWARE 
FLORIDA 
GEORGIA 
HAWAII 
IDAHO 
ILLINOIS  

 

INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA  

 

NEBRASKA 
NEVADA 
NEW HAMPSHIRE 
NEW JERSEY 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
NORTH 
CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND  

 

SOUTH 
CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
WYOMING  
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TEACHER: Your poem is the worst in the class. It's not only ungrammatical, it's 

rude and in bad taste. I'm going to send your father a note about it. 

 

PUPIL: I don't think that would help, teacher. He wrote it. 

 

Tanár: – A versed a legrosszabb az osztályban. Nem csak nyelvtanilag helytelen, hanem 

modortalan és rossz ízlésű. Értesíteni fogom az apukádat erről. 

 

Diák: – Nem hiszem, hogy az segít, tanárnő. Ő írta. 

 

Worms 

A professor of chemistry wanted to 

teach his 5th grade class a lesson 

about the evils of liquor, so he 

produced an experiment that involved 

a glass of water, a glass of whiskey, 

and two worms.  

"Now, class. Observe closely the 

worms," said the professor first putting 

a worm into the water. The worm in the 

water writhed about, happy as a worm 

in water could be.  

The second worm, he put into the 

whiskey. It writhed painfully, and it quickly sank to the bottom, dead as a 

doornail. "Now, what lesson can we derive from this experiment?" the professor 

asked. 

Little Johnny raised his hand and wisely responded; "Drink whiskey and you 

won't get worms!" 

 

Egy kémiatanár az ötödikes osztályának az alkohol veszélyeit akarta megtanítani, így 

bemutatott egy kísérletet, amihez egy pohár víz, egy pohár whisky és két kukac kellett. 

– Nos, osztály. Nézzétek meg jól a kukacokat – mondta a tanár, miközben beletette a kukacot a 

vízbe. 

A kukac a vízben tekergett, úszott a boldogságban. A második kukacot a whiskybe tette. 

Fájdalmasan tekergett, és gyorsan lesüllyedt a pohár aljára, egy szikra élet sem volt benne. 

– Nos, milyen tanulságot tudunk levonni ebből a kísérletből? 

Jancsika felemelte a kezét és bölcsen azt mondta: – Igyál whiskyt és nem leszel kukacos! 
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Conjugation 

 

The teacher to a student: Conjugate the verb "to walk" in simple present. 

 

The student: I walk. You walk....  

 

The teacher interrupts him: Quicker please. 

 

The student: I run. You run ... 

 

A tanár a diáknak: – Ragozd a ’megy’ igét jelen időben! Diák: – Én megyek, te mész… A tanár 

közbeszól: – Gyorsabban! Diák: – Én futok, te futsz… 

 

 

 

Q: Why are men with pierced ears better suited for marriage? 

A: Because they have suffered and bought jewellery. 

Kérdés: – Miért való jobban a fülbevalós férfiaknak a házasság? 

Válasz:– Mert szenvedtek, és vettek ékszert. 

 

 
 

A többi margaréta úgy érezte, Rick megváltozott, mióta visszajött a hadseregtől. 
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The soldier 

 

By the time the soldier pulled into the 

little town, every hotel room was taken.  

 

"You've got to have a room 

somewhere", he pleaded with a 

proprietor.  

 

"Well, I do have a double room with one 

occupant" admitted the manager. “He is 

an Air Force guy, and he might be glad 

to split the cost.” 

 

“But to tell you the truth, he snores so 

loudly that people in adjoining rooms 

have complained in the past. I'm not 

sure it'd be worth it to you.” 

 

"No problem," the tired Army guy assured him, "I'll take it." 

 

The next morning the soldier came down to breakfast refreshed and happy.  

 

"How'd you sleep?" asked the manager. 

 

"Never better", said the soldier. 

 

The manager was impressed. 

 

"No problem with the other guy? Weren’t he snoring all night long?" 

 

"No, I shut him up in no time", explained the soldier. 

 

"How'd you manage that?" asked the proprietor. 

 

"Well, he was already in bed, snoring away, when I walked into the room, so I 

gave him a kiss on the cheek" explained the soldier. 

“Then, I whispered in his ear 'Good night beautiful', and he sat up all night 

watching me." 

 
Mire a katona a kisvárosba ért, minden hotelszoba foglalt volt.  

Biztosan van valahol egy szobája” – alkudozott a tulajdonossal. 
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“Hát, van egy duplaágyas szobám, ahol egy ember tartózkodik – vallotta be a menedzser. Ő a 

légierőtől van, és lehet, hogy örülne, ha megoszthatná a költségeket. 

“De hogy őszinte legyek, olyan hangosan horkol, hogy a környező szobákban tartózkodó 

emberek már reklamáltak a múltban. Nem biztos, hogy megérné magának.” 

“Nem gond” – biztosította a fáradt katona. “Elfogadom.” 

A következő reggel a katona kipihenten és boldogan jött le a reggelihez.  

“Hogy aludt?” – kérdezte a menedzser. 

“Soha jobban” – mondta a katona.  

A menedzser meglepődött. 

“Semmi probléma a másik lakóval? Nem horkolt egész éjjel?” 

“Nem. Semmi perc alatt abbahagyta.” – magyarázta a katona. 

“És hogy csinálta?” – kérdezte a tulajdonos. 

“Hát, ő már ágyban volt, és nagyban horkolt mikor besétáltam a szobába, így arcon csókoltam.” 

– magyarázta a katona. 

“És akkor belesúgtam a fülébe, hogy: Jó éjt, gyönyörűségem! És egész éjjel fent volt és engem 

figyelt.” 

 

 

 

Stupid husband 

The woman was in bed with her 

lover and had just told him how 

stupid her Irish husband was when 

the door was thrown open and there 

stood her husband.  

 

He glared at her lover and bellowed, 

"What are you doing?"  

 

"There," said the wife, "didn't I tell 

you he was stupid?" 

 
Egy nő épp az ágyban volt a szeretőjével, 

és azt mesélte neki, milyen buta az ír férje,mikor kivágódott a az ajtó, és ott állt férj.  

Amikor meglátta a feleségét, elkiáltotta magát: – Mit csinálsz?! 

–  Látod – mondta a feleség, – nem megmondtam, hogy buta? 
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The brave bartender 

 

A big hulking hooligan walks into a bar, 

slams his fist down, and yells `Give me 

a Budweiser, or...!` 

 

Scared, the bartender serves the man 

his Budweiser. This happens every day 

for a week straight, and the bartender 

turns into a nervous wreck. He asks his 

wife for advice, and she tells him he 

should stand up for himself. Easier said 

than done, he thinks, but he decides to 

try it. The next day, the hooligan 

returns. 

 

`Give me a Budweiser, or...!` 

`O-o-o-o-r-r-r... w-w-what?` stammers 

the bartender. 

`A small Coke.` 
 

Egy nagydarab huligán bemegy egy bárba, lecsapja az öklét, és elkiáltja magát: 

– Kérek egy Budweisert, vagy…! 

A csapos ijedtségében kiszolgálja. Ez egy hétig minden nap megtörténik, és a csapos teljesen 

kikészül. Tanácsot kér a feleségétől, aki azt mondja neki, hogy álljon ki magáért. „Mondani 

könnyű”, gondolja a csapos, de úgy dönt, megpróbálja. Másnap megjelenik a huligán. 

– Adjon egy Budweisert, vagy…! 

– Vaa-aa-agy, mi lee-eesz? – dadogja a csapos. 

– Egy kis kóla. 

 

 

 

Who Wants To Be a Millionaire? 

 

A husband and wife are watching `Who 

Wants To Be a Millionaire,` and the 

husband winks and says, `Honey, let`s go 

upstairs...` 

 

The wife says no, so the husband asks 

again. Again she says no. 
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So the husband says, `Is that your final answer?` The wife says yes. 

The husband says, `Well, can I phone a friend?` 

 
A házaspár „Legyen Ön is milliomost!” néz, a férj kacsint, és azt mondja:– Drágám, menjünk fel! 

A feleség nemet mond, majd a férj még egyszer megkérdezi. A nő megint nemet mond. A férj 

azt mondja: – Ez a végleges válaszod? A feleség igent mond. Erre a férj: – Felhívhatok valakit? 

 

„Housework can't kill you, but why take a chance?” Phyllis Diller 

 

„Nem halhatsz bele a házi munkába, de miért kockáztatnál azzal, hogy kipróbálod? (Phyllis 

Diller) 

 

 

 

 

Technical Support 

I worked in technical support at Silicon Graphics about a year ago, and I was 

part of the group that was first in line to handle problem calls.  

Anyway, the following call came in: 

Customer: "I just received an Onyx yesterday, and I tried to set it up today and it 

doesn't work." 

Tech Support: "It just doesn't boot up?" 

Customer: "It doesn't even turn on. I see nothing on the screen, and the fan 

doesn't even turn on in the back of the system." 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/phyllisdil136117.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/phyllis_diller.html
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Tech Support: "Is the monitor 

functioning? Is there a little green 

light in the lower right corner of the 

monitor?" 

Customer: "Yes, there is." 

Tech Support:"Ok, is the computer 

plugged in?" 

Customer: (irritated) "Look, I think I 

know how to set up a system. I'm a 

college graduate, you know." 

Tech Support:"Ok, let me finish typing up this report, and I'll send it off. You will 

get a reply within one business day." 

Customer: (exasperated) "Thank you. Geez, I mean I paid a huge amount of 

money for this computer. The least you people can do it make sure it works 

before sending it to me!" 

Customer: "I mean, to add to the poor quality control, you even sent me one 

extra power cord." 

Tech Support: "One extra cord?" 

Customer: "Yes, it looks just the one I used to plug in the monitor and computer, 

but that's all you sent to me. I have no use for this other one." 

At this point, I thought I should inquire a little more...but use a bit of tact to do 

so. 

Tech Support: "Sir, can you double check the serial number on the back of your 

computer?" 

Customer: "On the back of the computer?" 

Tech Support: "Yes, sir." 

Customer: (sigh) "All right, all right, hold on..." 

I heard a few muffled grunts as he crawled over his desk to see the back of the 

computer. He repeated the serial number from the sticker. I didn't bother to 

verify it. 

Tech Support: "Thank you, sir. Oh, by the way, can you check to see if the 

computer is plugged in?" 
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Dead silence. I could just picture the man's face when he realized that the 

computer was never plugged in in the first place and that the "extra" power cord 

he was holding in his hand was for the computer. I didn't wait for a response 

from him. I thanked him for calling, hung up, and closed the case. 

 

Technikai segítségkérésnél dolgoztam a Szilícium-

völgyben úgy egy évvel ezelőtt, és abban a 

csoportban voltam, aki a problematikus hívásokat 

kezelte. A következő hívás jött be:  

Vevő: Most kaptam egy Onyx-ot, tegnap, és 

megpróbáltam beüzemelni, de nem működik.  

Technikai segítség: Nem áll fel? 

Vevő: Nem is kapcsolódik fel. Nem látok semmit a 

képernyőn, és a ventilátor sem kapcsolódik fel a 

hátsó részén. 

Technikai segítség:  A monitor működik? Van egy 

kis zöld fény lent, jobb oldalon a monitoron?  

Vevő: Igen, van. 

Technikai segítség:  Be van dugva a számítógép? 

Vevő: Nézze, azt hiszem, tudom, hogyan kell egy 

rendszert beüzemelni. Főiskolát végeztem.  

Technikai segítség:  Ok, hadd fejezzem be a jelentés megírását, és elküldöm. Egy munkanapon 

belül kap választ.  

Vevő: Köszönöm. Uramisten, rengeteg pénzt fizettem ezért a számítógépért. A legkevesebb, 

amit megtehetnek az, hogy ellenőrzik, hogy működik-e, mielőtt elküldik nekem. Úgy értem, a 

rossz minőség-ellenőrzés mellett, még egy plusz kábelt is küldtek nekem.  

Technikai segítség:  Egy extra kábelt? 

Vevő: Igen, úgy néz ki, mint amivel a monitort és a számítógépet összekötöm, de azt már 

elküldték, ezt nem tudom használni.  

Ezen a ponton arra gondoltam, fel kell tennem még pár kérdést. De némi trükköt kell 

alkalmazzak. 

Technikai segítség:  Uram, megnézné a szériaszámot a számítógép hátulján?  

Vevő: A számítógép hátulján?  

Technikai segítség:  Igen, uram. 

Vevő: Rendben, rendben, tartsa.   
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Hallottam pár elfojtott morgást, ahogy az íróasztala alá mászott, hogy megnézze a számítógép 

hátulját. Felolvasta a szériszámot a matricáról. Nem is néztem meg, hogy ellenőrizzem.  

Technikai segítség:  Köszönöm, uram. Ó, jut eszembe, megtenné, hogy megnézi, hogy a 

számítógép be van-e dugva?  

Síri csönd. El tudtam képzelni a férfi arcát, amikor meglátta, hogy a számítógép nem volt 

csatlakoztatva, és az „extra” kábel, amit a kezében tartott, a számítógép csatlakozója. Nem 

vártam a válaszra. Megköszöntem, hogy hívott, és letettem a kagylót. Lezártam az ügyet.  

 

Farm 
 

 
Find and circle all of the words that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell a common farm animal. 
 

 

 

 

 

BALER 
BARN 
BUTTER 
CAT 
CHEESE 
CORN 
COW 
CREAM 
DAIRY 
DOG  

 

FARMER 
FENCE 
FERTILIZER 
GOATS 
GRAIN 
HARROW 
HARVEST 
HAY 
HEN 
HORSE  

 

HOUSE 
LIVESTOCK 
MILK 
PASTURE 
PIG 
PLOW 
PRODUCE 
ROOSTER 
SEEDS 
SOIL  

 

SOWING SEED 
STABLES 
TRACTOR 
TROUGH 
TURKEYS 
WEATHERVANE 
WEEDS 
WELL 
WHEAT  
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An elementary school teacher sends this note to all parents on the first day of 

school. 

"If you promise not to believe everything your child says happens at school, I 

will promise not to believe everything your child says happens at home.” 

Egy tanító minden szülőnek üzenetet küld az első iskolai napon. 

 

„Ha megígérik, hogy nem hisznek el mindent, amit a gyerekük mond arról, mi történik az 

iskolában, megígérem, nem hiszek el mindent, amit a gyerek mond arról, mi történik otthon.” 

 

 

Celebration 

 

A man and his wife are dining at a table in a 

plush restaurant, and the husband keeps 

staring at an old drunken lady swigging her 

gin as she sits alone at a nearby table, until 

the wife asks, 

`Do you know her?` 

`Yes,` sighs the husband, `She`s my ex-

wife. She took to drinking right after we 

divorced seven years ago, and I hear she 

hasn`t been sober since.` 

`My God!` says the wife, `Who would think a person could go on celebrating 

that long?` 

Egy házaspár elegáns étteremben eszik, és a férj folyamatosan egy részeg idős nőt néz, aki a 

ginjét kortyolgatja egyedül egy közeli asztalnál. A felesége megkérdezi? 

– Ismered? 

– Igen – sóhajt a férj – Ő az ex-feleségem. Mikor elváltunk hét évvel ezelőtt, rákapott az italra, 

és azt hallottam, azóta sem józan. 

– Úristen!- mondja a feleség. Ki gondolná, hogy valaki ilyen sokáig ünnepel? 

 

 

The copies 

The new employee stood before the paper shredder looking confused.  

"Need some help?" a secretary, walking by, asked.  
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"Yes," he replied, "how does this thing work?"  

"Simple," she said, taking the fat report from his hand and feeding it into the  

shredder.  

"Thanks, but where do the copies come out?" 

Az új alkalmazott zavarodottan állt az iratmegsemmisítő előtt.– Kell segítség? – kérdezte az 

arra járó titkárnő. 

– Igen – válaszolta. Hogy működik ez az izé? 

– Egyszerű – mondta, és kivette a kezéből a vastag jelentést és belefűzte a gépbe. 

– Köszi, de hol jön ki a másolat? 

 

 

Teacher: "If you reached in your right pocket and found a nickel, and you 

reached in your left pocket and found another one, what would you have?"  

Boy: "Somebody else's pants." 

Tanár: – Ha benyúlnál a jobb zsebedbe és találnál egy ötcentest, és ha benyúlnál a bal 

zsebedbe és ott is találnál egy ötcentest, mid lenne? Diák: – Valaki más nadrágja. 

 

 

 

Customer: "Give me a hot dog." 

Waiter: "With pleasure." 

Customer: "No, with mustard." 

Vendég: – Adjon egy hot-dogot! Pincér: – Örömmel! Vendég: – Nem, mustárral! 
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Menj el nagyi, én itt dolgozni próbálok!  

 

 

A lot of people are afraid of heights. Not me, I'm afraid of widths. Steven 

Wright 

 

„Sok ember a magasságoktól fél, én a szélességektől.” (Steven Wright) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevenwrig102705.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steven_wright.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steven_wright.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steven_wright.html
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Paintings 

 

An artist asked the gallery owner if there 

had been any interest in his paintings on  

display at that time.  

"I have good news and bad news," the 

owner replied, "the good news is that a  

gentleman enquired about your work 

and wondered if it would appreciate in 

value after your death.  

When I told him it would, he bought all 

15 of your paintings."  

"That's wonderful," the artist exclaimed, 

"what's the bad news?"  

"The guy was your doctor..." 

 

Egy művész megkérdezte a galéria tulajdonosát, hogy érdeklik-e a kiállítandó festményei. 

– Van egy jó és egy rossz hírem – válaszol a galériatulajdonos –, a jó hír, hogy egy úr 

érdeklődött a munkája iránt, és megkérdezte, hogy a halála után emelkedik-e a művei értéke. 

Amikor azt mondtam neki, igen, mind a 15 festményét megvette. – És mi a rossz hír? – Az úr az 

orvosa volt. 

 

 

How much is 2+2? 

 

A housewife, an accountant and a lawyer 

were asked "How much is 2+2?"  

The housewife replies: "Four!"  

The accountant says: "I think it's either 3 or 

4. Let me run those figures through my  

spread sheet one more time."  

The lawyer pulls the drapes, dims the lights 

and asks in a hushed voice "How much do 

you want it to be?" 

 

Egy háziasszonytól, egy könyvelőtől és egy ügyvédtől megkérdezték, mennyi 2+2? 

A háziasszony rávágja: – Négy! 

A könyvelő azt mondja: – Azt hiszem vagy három, vagy négy. Hadd futtassam át ezeket az 

adatokat még egyszer adatbázisban.  

Az ügyvéd behúzza a függönyt, lekapcsolja a lámpákat, és azt suttogja: – Mit akar, mennyi 

legyen? 
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„Men are only as loyal as their options.” Bill Maher 

A férfiak csak annyira hűségesek, amilyenek a lehetőségeik. (Bill Mahler) 

 

 

 

Adam's ribs 

 

At Sunday School they were teaching how God created everything, including 

human beings. Little Johnny 

seemed especially interested when 

they told him how Eve was created 

out of one of Adam's ribs. 

Later in the week his mother 

noticed him lying down as though 

he were ill, and said, "Johnny what 

is the matter?" 

Little Johnny responded, "I have a 

pain in my side. I think I'm going to 

have a wife." 

 

 

A vasárnapi iskolában azt tanulták a gyerekek, hogy Isten hogy teremtett meg mindent, az 

embereket beleértve. A kis Jancsika különösképp érdeklődött aziránt, hogy teremtette Isten 

Évát Ádám bordáiból. Később azon a héten az anyja észrevette, hogy fekszik, mintha beteg 

lenne, és azt mondta: 

– Jancsika, mi a baj? 

– Fáj az oldalam. Azt hiszem, feleségem lesz – válaszolta Jancsika. 

 

 

Venus 
 

The teacher brings a statue of Venus into 

class and asks, "What do you like best 

about it, class? Let's start with you, Robert." 

Robert: "The artwork." 

Teacher: "Very good. And you, Peter?" 

Peter: "Her tits!"  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/billmaher106744.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/bill_maher.html
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Teacher: "Peter, get out! Go stand in the hall! And you, Johnny?" 

Johnny: "I'm leaving, teacher, I'm leaving..." 

 

 

Principal: "I've had complaints about you, Johnny, from all of your teachers. 

What have you been doing?" 

Johnny: "Nothing, sir." 

Principal: "Exactly!" 

 

Igazgató: – Minden tanár panaszkodik rád, Jancsika. Mit csináltál? 

Jancsika: – Semmit, Uram!  

Igazgató: – Pontosan! 

 

 

I Know This Laywer 

A small town prosecuting attorney called his first witness to the stand in a trial-a 
grandmotherly, elderly woman. He approached her and asked, "Mrs. Jones, do 
you know me?" 

She responded, "Yes, I do know you Mr. Williams. I've known you since you 
were a young boy. And frankly, you've been a big disappointment to me. You 
lie, you cheat on your wife, you manipulate people and talk about them behind 
their backs. 

You think you're a rising big shot when you haven't the brains to realize you 
never will amount to anything more than a two-bit paper pusher. Yes, I know 
you."  

The lawyer was stunned. Not knowing what else to do he pointed across the 
room and asked, "Mrs. Williams, do you know the defense attorney?" 
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She again replied, "Why, yes I do. I've known Mr. Bradley since he was a 
youngster, too. I used to baby-sit him for his parents. And he, too, has been a 
real disappointment to me. He's lazy, bigoted, he has a drinking problem. The 
man can't build a normal relationship with anyone and his law practice is one of 
the shoddiest in the entire state. Yes, I know him." 

At this point, the judge rapped the courtroom to silence and called both 
counselors to the bench. In a very quiet voice, he said with menace, "If either of 
you asks her if she knows me, you'll be in jail within 3 minutes!" 

Egy kisvárosi ügyész az első tanúját hívta a tanúk padjára, egy nagymamás, idősebb hölgy 

személyében. Odasétált, és megkérdezte: „Mrs. Jones, ismer Ön engem?” Az idős hölgy ezt 

felelte: „Igen, ismerem Önt Mr. Williams. Kisgyerekkora óta. És őszintén szólva, hatalmas 

csalódás volt számomra. Hazudik, csalja a feleségét, manipulálja az embereket, és kibeszéli 

őket a hátuk mögött.” 

Azt gondolja, Ön egy felemelkedőben lévő nagyfiú, amikor nincs annyi agya sem, hogy rájöjjön, 

hogy sosem lesz több egy papírtologatónál. Igen, ismerem Önt. A jogász megdöbbent. Nem 

tudván, mit tegyen, rámutatott a védelem ügyvédjére a terem másik felében, és azt kérdezte: 

„Mrs. Williams, ismeri a védelem ügyvédjét?”  

Az idős hölgy újra válaszolt: „Igen, ismerem. Ismerem Mr. Bradley-t is gyerkkora óta. A 

szüleinek szoktam segíteni abban, hogy rá vigyáztam. És ő is egy nagy csalódás számomra. 

Lusta, bigott, és alkohol problémái vannak. Képtelen arra, hogy egy normális ember kapcsolatot 

építsen bárkivel is, és a jogi paraxisa az állam leghanyagabbjai közé tartozik. Igen, ismerem őt.”  

Ezen a ponton a bíró csendre intette a tárgyalótermet, és odahívta magához a két jogi 

képviselőt. Nagyon csendes hangon, határozottan így szólt: „Ha bármelyikőlyük megkérdezi 

tőle, hogy ismer-e engem, 3 percen belül börtönben lesznek.” 

 

 

The little girl 

The little girl was sitting in her 

grandfather's lap as he read her a 

Goodnight story.  

From time to time, she would take her 

eyes off the book and reach up and 

touch his wrinkled cheek. By and by, 

she was alternately stroking her own 

cheek and then his again.  

Finally, she spoke, "Granddaddy, did 

God make you?"  
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"Yes, Sweetheart," he answered. "God made me a long time ago." "Oh," she 

said.  

Then, "Granddaddy, did God make me, too?"  

"Yes, indeed, Honey," he assured her. "God made you, just a little while ago." 

"Oh," she said.  

Feeling their respective faces again, she observed, "God's getting better at it 

now, isn't He?" 

 

Egy kislány ült a nagyapja ölében miközben az esti mesét olvasott. Időről időre levette a szemét 

a könyvről, felnyúlt, és megsimogatta a nagyapja ráncos arcát. Nemsokára, a saját arcát is 

simogatta, majd újra a nagyapjáét. Aztán megszólalt: – Nagyapa, téged Isten teremtett? – Igen, 

kedvesem – válaszolt. Isten teremtett hosszú idővel ezelőtt.– Ó! – mondta. Aztán: – Nagyapa, 

engem is Isten teremtett? – Igen, persze, kedvesem- mondta neki. Téged is Isten teremtett, 

nem is olyan régen. 

– Ó! –mondta. Megint megérintette az arcát és a nagyapjáét, és megjegyezte: – Istennek már 

jobban megy, ugye? 

 

 

The honest lawyer 

 

Santa Claus, thetooth fairy, an 

honest lawyer and an old drunk 

are walking down the street 

together when they 

simultaneously spot a hundred 

dollar bill.  

Who gets it?  

The old drunk, of course, the 

other three are mythological 

creatures. 

A Télapó, a Fogtündér, egy őszinte 

ügyvéd és egy öreg részeg megy az utcán, mikor egyszerre észrevesznek egy százdollárost. 

Kié lesz?  

Természetesen a részegé, hiszen az összes többi képzeletbeli lény. 

 

 

„Everywhere is within walking distance if you have the time.” Stephen 

Wright  

 

„Minden sétatávolságban van, ha van időd. ” (Stephen Wright) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/maewest130936.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mae_west.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mae_west.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mae_west.html
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„When I was a boy the Dead Sea was only sick.” George Burns 

 

Amikor kisfiú voltam a Holt tenger még csak beteg volt.  (George Burns) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgeburn128408.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george_burns.html
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Four boys 

A husband and wife had four boys. The odd part of it was that the older three 

had red hair, light skin, and were tall, while the youngest son had black hair, 

dark eyes, and was short. 

The father eventually took ill and was lying on his deathbed when he turned to 

his wife and said, `Honey, before I die, be totally honest with me - is our 

youngest son my child?` 

The wife replied, `I swear on everything that`s holy that he is your son.` 

With that the husband passed away. The wife then muttered, `Thank God he 

didn`t ask about the other three.` 

Egy házaspárnak négy fia volt. A fura dolog ebben az, hogy az idősebb háromnak vörös haja és 

világos bőre volt, magasak voltak, míg a legfiatalabb fekete hajú, sötét szemű és alacsony volt. 

Az apa egyszer beteg lett, és a halálos ágyán feküdt. Odafordult a feleségéhez: 

– Drágám, mielőtt meghalok, légy velem őszinte – a legfiatalabb fiunk az én gyerekem? 

– Mindenre esküszöm, ami szent, hogy az – válaszolta a feleség. 

A férj ezzel meghalt. A felesége halkan megjegyezte: Még jó, hogy a másik háromra nem 

kérdezett rá. 

A sör már olcsóbb, mint a benzin. Igyál! Ne vezess. 
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Who’s the other? 

 

A blond guy and a brunette girl were happily married and about to have a baby. 

One day, the wife started having contractions, so the husband rushed her to the 

hospital. He held her hand as she went through a trying birth. In the end, there 

were two little baby boys. 

The blond guy turned to his wife and angrily said, `All right, who`s the other 

father!?!` 

 

Egy szőke férfi és egy barna nő boldog házasságban éltek, és gyermeket vártak. Egy nap a 

nőnek megkezdődtek a fájásai, így a férje besietett vele a kórházba. Fogta a kezét a nehéz 

szülés alatt. Végül két fiuk született. A szőke férfi odafordult a feleségéhez, és dühösen így 

szólt: – Na, akkor, ki a másik apa???? 

 

 

 

A: Did you hear that a baby was fed on elephant's milk and gained twenty 

pounds in a week. 

B: That's impossible. Whose baby? 

A: An elephant's. 

 

 

A: – Hallottad, hogy egy babát elefánttejjel itattak és 9 kilót hízott hetente? 

B: – Ez lehetetlen. Kinek a babája? 

A: – Egy elefánté. 
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Grass 

 

A man was riding in the back of his 

limousine when he saw a man eating 

grass by the roadside. He ordered his 

driver to stop and he got out to 

investigate. 

`Why are you eating grass?` he asked 

the man. 

`I don`t have any money for food,` the 

poor man replied. 

`Oh, please come to my house!` 

`But sir, I have a wife and four 

children...` 

`Bring them along!` the rich man said. 

They all climbed into the limo. Once 

underway, the poor fellow said, `Sir, 

you are too kind. Thank you for taking all of us in.` 

The rich man replied, `No, you don`t understand. The grass at my house is over 

three feet tall!` 

 

Egy férfi a limuzinja hátsó ülésén utazott, amikor meglátott egy embert, aki füvet evett az út 

mentén. Megállíttatta az autót, és kiszállt, hogy megnézze. 

– Miért eszik füvet? – kérdezte a férfitől. 

– Nincs pénzem ételre – válaszolta a férfi. 

– Kérem, jöjjön el a házamba! 

– De uram, feleségem és négy gyermekem van! 

– Hozza őket is! – mondta a gazdag férfi. 

Mindenki bemászott a limuzinba. Egyszer útközben a szegény ember azt mondta: 

– Uram, Ön túl kedves. Köszönjük, hogy mindegyikünket felvette! 

A gazdag ember így válaszolt: 

– Nem, nem érti. A fű a házamnál három láb magas! 

 

 

„Recession is when a neighbor loses his job. Depression is when you 

lose yours.” Ronald Reagan  

 

„Recesszió, amikor a szomszéd elveszíti a munkáját. Válság, amikor te veszíted el a tiéd.” 

(Ronald Reagan) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ronaldreag183765.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ronaldreag183765.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ronaldreag183765.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/ronald_reagan.html
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Husbands and wifes 

 

A woman is in bed with her lover, who also happens to be her husband`s best 

friend. 

They make love for hours and, afterwards, while they`re just lying there, the 

phone rings. Since it`s the woman`s house, she picks up the receiver. The best 

friend listens, only hearing her side of the conversation: 

`Hello? Oh, hi... I`m so glad that you called... Really? That`s wonderful.... Well, 

I`m happy to hear you`re having such a great time... Oh, that sounds terrific... 

Thanks. Okay. Bye bye.` 

She hangs up the telephone and her lover asks, `Who was that?` 

`Oh` she replies, `That was my husband telling me all about the wonderful time 

he`s having on his fishing trip with you.` 

 

A nő ágyban van a szeretőjével, aki éppenséggel a férje legjobb barátja. Órákig szeretkeznek 

és utána, mikor csak fekszenek, megcsörren a telefon. Mivel a nő házában vannak, ő veszi fel a 

telefont. A legjobb barát hallgatózik, csak azt a részt hallja a beszélgetésből, amit a nő mond: 

– Halló! Ó, szia! Örülök, hogy hívtál! Tényleg? Az csodálatos! Hát, örülök, hogy ilyen jól érzed 

magad! Ó, az szörnyen hangzik! Köszi! Oké. Szia! 

Leteszi a telefont, és a szeretője megkérdezi:  

– Ki volt az? 

– Ó – válaszolja – a férjem volt és elmesélte, milyen jól érzi magát veled a horgásztúrán. 

 

 

At the Dentist’s 

 

A man and his wife entered a dentist`s office. 

The wife said, `I want a tooth pulled. I don`t want gas 

or Novocain because I`m in a terrible hurry. Just pull 

the tooth as quickly as possible.` 

`You`re a brave woman,` said the dentist. `Now, show 

me which tooth it is.` 

The wife turns to her husband and says: `Open your 

mouth and show the dentist which tooth it is, dear.` 

 

A házaspár belép a fogorvosi rendelőbe. A feleség azt mondja: 

– Ki akarom húzatni egy fogamat. Nem kell altatás vagy 

érzéstelenítés, mert sietek. Csak húzza ki, amilyen gyorsan csak 

lehet! 
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– Ön egy bátor asszony! –mondja a fogorvos. –Mutassa, melyik foga az! 

A feleség odafordul a férjéhez és azt mondja:– Nyisd ki a szád, és mutasd meg, melyik fogad 

az, drágám! 

 

 

 

Egy fiú kérdezi a nagyanyját: Láttad az „LSD” betűkkel jelölt tablettáimat? 

A nagyi válaszol: Kit érdekelnek a te piruláid? Láttad a sárkányt a konyhában?! 

 

 

Milking 

A farmer was in a bar drinking and looking all depressed. 

His friend asked him why he was looking depressed and he replied, `Some 

things you just can`t explain. This morning I was outside milking. As soon as the 

bucket was full the cow kicked it down with 

his left foot so I tied up his left to a pole. 

I began to fill up the bucket again and he 

kicked it down with his right foot, so I tied 

his right to a pole too. 

As soon as I finished milking him again he 

knocked down the bucket with his tail and I 

took off my belt and tied up his tail with my 

belt. 

As I was tying up his tail, my pants 

dropped down, then my wife came out and 

well, trust me, some things you just can`t 

explain! 
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Egy farmer szomorúan iszogatott egy bárban. A barátja megkérdezte, miért szomorú, és ő azt 

válaszolta: 

 

– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. Ma kint voltam tehenet fejni. Amikor tele 

lett a vödör, a tehén a bal lábával felborította azt, szóval odakötöttem a balját egy oszlophoz. 

Megint elkezdtem megtölteni a vödröt, aztán felrúgta a jobb lábával, szóval azt is kikötöttem. 

Amikor befejeztem a fejést, megint feldöntötte a vödröt, a farkával. Levettem az övemet, és 

azzal kötöttem fel a farkát. Amikor kötöttem fel a farkát, lecsúszott a nadrágom, épp jött a 

feleségem, és, hát, vannak dolgok, amiket nem tudsz megmagyarázni.” 

 

Weather 
 

 
Find and circle all of the words that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell an additional weather word. 
 

 

 

 

BAROMETER 
BLIZZARD 
CELSIUS 
CLOUDS 
COLD 
CYCLONE 
DOWNPOUR 
DRIZZLE 
DROUGHT 
FAHRENHEIT  

 

FLOOD 
FLURRIES 
FOG 
FORECAST 
FREEZE 
FROST 
HAIL 
HOT 
HUMIDITY 
HURRICANE  

 

ICE 
LIGHTNING 
MIST 
MONSOON 
OVERCAST 
RAIN 
SHOWER 
SLEET 
SNOW 
SQUALL  

 

STORM 
SUNNY 
TEMPERATURE 
THERMOMETER 
THUNDER 
TORNADO 
TSUNAMI 
TYPHOON 
VISIBILITY 
WINDY  
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Cool message from wife to her mother-in-law 

Dear Mother-In-Law, 

Don’t teach me how to handle my children. 

I am living with one of yours and he really needs a lot of improvement. 
 

Kedves Anyósom, 

Ne taníts te engem, hogy hogyan neveljem a gyermekeimet. 

Én az egyik gyerekeddel élek, és neki is igazán szüksége van még egy csomó nevelésre. 

 

 

 

 

I'm not a real movie star. I've still got the same wife I started out with 

twenty-eight years ago.” 

 Will Rogers  

Én nem vagyok igazi mozi sztár. Nekem még mindig ugyanaz a feleségem, mint akivel 28 évvel 

ez előtt kezdtem. (Will Rogers) 

 

Money 

There was a man who worked all of his life and saved all of his money. He was 
a real miser when it came to his money. He loved money more than just about 
anything, and just before he died, he said to his wife, "Now listen, when I die, I 
want you to take all my money and place it in the casket with me. I wanna take 
my money to the afterlife." 

So he got his wife to promise him with all her heart that when he died, she 
would put all the money in the casket with him. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/willrogers137370.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/willrogers137370.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/will_rogers.html
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Well, one day he died. He was stretched out in the casket, the wife was sitting 
there in black next to her closest friend. When they finished the ceremony, just 
before the undertakers got ready to close the casket, the wife said "Wait just a 
minute!" 

She had a shoe box with her, she came over with the box and placed it in the 
casket. Then the undertakers locked the casket down and rolled it away. Her 
friend said, "I hope you weren't crazy enough to put all that money in the 
casket." 

"Yes," the wife said, "I promised. I'm a good Christian, I can't lie. I promised him 
that I was going to put that money in that casket with him." 

"You mean to tell me you put every cent of his money in the casket with him?" 

"I sure did. I got it all together, put it into my account and I wrote him a check." 

Volt egyszer egy ember, aki egész életében dolgozott, és minden pénzét félretette. Minden 

garast a fogához vert. Mindennél jobban szerette a pénzt, és mielőtt meghalt, ezt mondta a 

felségének: „Figyelj, amikor meghalok, azt szeretném, ha az összes pénzemet beletennéd a 

koporsóba velem. El akarom vinni a pénzemet a túlvilági életbe.”  

Megígértette a feleségével, hogy amikor meghal, beleteszi az összes pénzt vele együtt a 

koporsóba. Egy nap aztán meghalt. Ott feküdt a koporsóban kinyúlva, a felesége mellette ült 

feketében a legjobb barátjával. Amikor vége volt a szertartásnak, mielőtt a temetkezési 

vállalkozó nekikészülődött volna, hogy bezárja a koporsót, a feleség megszólalt:  

„Várjon! Csak egy perc!” Volt vele egy cipősdoboz, odament a dobozzal, és beletette a 

koporsóba. Ekkor atemetkezési vállalkozó berázta a koporsót, és elgurította. A barátja 

megszólalt: „Remélem, nem voltál annyira őrült, hogy beletedd a koporsóba az összes pénzt.”  

„De” – mondta a feleség. „Megígértem. Jó keresztény vagyok, nem hazudhatok. Megígértem 

neki, hogy bele fogom tenni a pénzt a koporsóba vele együtt.”  

„Azt akarod mondani, hogy minden centet beletettél a koporsóba vele?”  

„Persze. Összeszedtem mindent, betettem a bankszámlára, és írtam neki egy csekket.” 

 

My computer beat me at checkers, but I sure beat it at kickboxing.  

 

Emo Philips  

 

A számítógépem megvert sakkban, de én biztosan megverem kickboxban. (Emo Philips) 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/emo_philips.html
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Back to School 

 

 
Find and circle all of the School related words that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell a Mark Twain quotation. 
 

 

 

 

 

ASSIGNMENTS 
BACKPACK 
BATHROOM 
BELL 
BINDER 
CAFETERIA 
CHALKBOARD 
CLASSROOM 
CLOCK 
COURSES 
DESK 
DOORS 
ENROLL  

 

ERASER 
EXAMS 
FIRST DAY 
GYMNASIUM 
HALLWAY 
HOMEWORK 
INTERCOM 
JANITOR 
LANGUAGE ARTS 
LEARNING 
LIBRARY 
LOCKER  

 

LUNCHROOM 
MATH 
NEW FRIENDS 
NOTEBOOK 
NURSE 
OLD FRIENDS 
PADLOCK 
PAPER 
PENCILS 
PENS 
PRINCIPAL 
QUIZZES  

 

ROLL CALL 
RULES 
SCHOOL BUS 
SCHOOL OFFICE 
SCHOOLYARD 
SCIENCE 
SECRETARY 
SEPTEMBER 
SOCIAL STUDIES 
STUDENT 
STUDY 
TEACHER  
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Girl: “Which Laptop Do You Have?” 

Boy: “Dell XPS15, i7 Processor, 2.2 Ghz, LED Display, 4GB Ram, 1TB Hard 

Disk And 2GB Nvdia Grafics Card And Which 1 You Have?” 

Girl: “Pink One“ 

Lány: Milyen laptopod van? 

Fiú: Egy Dell XPS15, i7 processzor, 2.2 Ghz, LED kijelző, 4GB RAM, 1TB merev lemez és  2GB 

Nvdia grafikus kártya. És neked milyen van? 

Lány: Egy pink színű.  

 

Fly  

A man asked for a meal in a restaurant. 

The waiter brought the food and put it 

on the table. After a moment, the man 

called the waiter and said: 

"Waiter! Waiter! There's a fly in my 

soup!" 

"Please don't speak so loudly, sir," said 

the waiter, "or everyone will want one." 

 

Egy férfi rendelt egy étteremben. A pincér kihozta az ételt, és lerakta az asztalra. Egy kis idő 

múlva a férfi odahívta a pincért és így szólt: 

– Főúr, főúr! Van egy légy a levesemben! 

– Kérem, ne ilyen hangosan, Uram – mondta a pincér –, vagy mindenki kérni fog egyet. 
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Safe distance 

A cop pulls a car over on the highway for speeding.  

When he asks for the driver's license, the driver argued, "Speeding??? But 

officer, I was only trying to keep a safe distance between my car the car in back 

of me." 

Egy rendőr megállít egy autót gyorshajtás miatt. 

Amikor elkéri a jogosítványt, a sofőr elcsodálkozik: – Gyorshajtás??? De biztos úr, én csak 

próbáltam tartani a követési távolságot a mögöttem lévő autóval! 

 

 

„Food is an important part of a balanced diet.” Fran Lebowitz 

„Az étel fontos része a kiegyensúlyozott diétának.” (Fran Lebowitz) 

 

 

 

Ma a 8 éves fiam megölelt és zt mondta: Te vagy a legjobb anya az egész világon! 

Én elmosolyodtam és szarkasztikusan válaszoltam: Honnan tudod? Nem találkoztál az összes 

anyukával a világon! 

A fiam még erősebben szorított magához és ezt mondta: Találkoztam. Te vagy a világom. 

 

First Job 

 

A young family moved into a house, next to a vacant lot. One day, a 

construction crew turned up to start building a house on the empty lot. 

The young family's 5-year-old daughter naturally took an interest in all the 

activity going on next door and spent much of each day observing the workers. 

Eventually the construction crew, all of them "gems-in-the-rough," more or less, 

adopted her as a kind of project mascot. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franlebowi137777.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/fran_lebowitz.html
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They chatted with her, let her sit with them while they had coffee and lunch 

breaks and gave her little jobs to do here and there to make her feel important. 

At the end of the first week, they even presented her with a pay envelope 

containing ten dollars. 

The little girl took this home to her mother who suggested that she take her ten 

dollars "pay" she'd received to the bank the next day to start a savings account. 

When the girl and her mom got to the bank, the teller was equally impressed 

and asked the little girl how she had come by her very own pay check at such a 

young age. 

The little girl proudly replied, "I worked last week with a real construction crew 

building the new house next door to us." 

"Oh my goodness gracious," said the teller, and will you be working on the 

house again this week, too?" 

The little girl replied, "I will, if those as*!#!es at Home Depot ever deliver the 

fu*#'ng sheet rock..." 

 

Egy fiatal család beköltözött egy házba egy üres telek mellett. Egy napon, építőmunkások 

tűntek fel, és elkezdtek éípteni egy házat az üres telken.  

A család 5 éves lányát nagyon érdekelte minden tevékenység, ami a szomszédban folyt, és a 

nap nagy részét azzal töltötte, hogy figyelte a munkásokat.  

Végül az építőmunkások, akiknek vajból volt a szíve, többé-kevésbé „örökbe fogadták” a 

kislányt, mint egy kabalát. Beszélgettek vele, engedték, hogy közéjük üljön, amíg kávéztak vagy 

ebédeltek, és kisebb munkákat adtak neki, hogy fontosnak érezze magát.  

Az első hét végén, még egy borítékot is adtak neki, amiben 10 dollárnyi fizetés lapult. A kislány 

hazavitte az édesanyjának, aki azt tanácsolta, hogy másnap vigye a bankba, és nyisson egy 

megtakarítási számlát.  

Amikor a kislány és az édesanyja odaértek a bankba, az ügyintézőt lenyűgözték, és meg is 

kérdezte, hogyan jutott fizetéshez ilyen fiatal korban. A kislány büszkén válaszolt: „Múlt héten 

egy igazi építőmunkás brigáddal dolgoztam, akik épp egy házat építenek a miénk mellett.”  

„Uramisten, és jövő héten is ezen a házon fogsz dolgozni?”  

A kislány válaszolt: „Igen, ha azok az átkozott Home Depot-sok valaha is kiszállítják azt a 

nyomorult kavicságyat.” 
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Father: What did you do today to help your mother? 

Son: I dried the dishes 

Daughter: And I helped pick up the pieces. 

 

Apa: – Mit segítettél ma anyádnak? 

Fiú: – Eltörölgettem a tányérokat. 

Lány: – Én pedig összeszedtem a darabokat 
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A Teenage Girl Was Chatting On Facebook.  

Stranger: "Hey Pretty! Could You Give Me Your Mail Id?"  

Girl: "Oh Sure, Its IHaveABoyfriend_andiLoveHim 

 

Egy tinédzser lány chatelt a Face Bookon. 

Idegen: Szia Szépségem! Meg tudod adni nekem az e-mail címedet? 

Lány: Természetesen. Ez az: NekemVanEgyBaratom_andSzeretemOt 

 

 

Cookies 

A dying man smells his favourite oatmeal 

raisin cookies cooking downstairs. It takes 

all the strength he has left but he gets up 

from the bed and crawls down the stairs.  

He sees the cookies cooling on the counter 

and staggers over to them. As he reaches 

for one, his wife`s wrinkled hand reaches 

out, smacks his and she yells: 

`No, you can`t have those! They`re for the 

funeral!` 

Egy haldokló ember a kedvenc zabpelyhes mazsolás 

sütijének illatát érezte a földszintről. Minden erejét 

összegyűjtötte, felkelt, és elmászott a lépcsőig.  

 

Látta, hogy a sütik a pulton hűlnek, és letántorgott. Amikor nyúlt az egyikért, a felesége ráncos 

kezével rácsapott a férje kezére, és felkiáltott: 

 

– Nem, ebből nem ehetsz! A temetésre vannak! 

 

 

The Most Embarrassing Moments Ever! 

 

An introvert went to a bar and spots a pretty looking woman sitting on the stool.  

He mustered all his courage for long time, then timidly approached and asked 

her, "Ma’ am, would be OK if sit here and talk with you?" 

 She was alert, suspecting this man, and responds by yelling, "No, I won't sleep 

with you tonight!"  
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Customers in the bar started staring at them. The embarrassed guy quickly 

returns to his table dejected and ashamed. The young woman waits a little and 

then goes to the guy to apologize. With a smile on her face she says, "I am 

sorry if I embarrassed you. You see, I am a college student in psychiatry and I 

am putting together a thesis as to how people react to embarrassing moments."  

The cunning guy now yells loudly, "What do you mean by $500?" 

 

Egy introvertált bemegy egy bárba, és kiszúr egy csinos nőt, aki egy bérszéken ül. Összeszedte 

az összes bátorságát, és mereven odamegy hozzá, és megkérdezi: „Hölgyem, leülhetek ide és 

beszélgethetek magával?” A nőnek gyanús volt a férfi, és kiabálva válaszolt: „Nem, nem 

fekszem le magával ma éjjel!” 

A bár vendégei megbámulják őket. A megszégyenített férfi gyorsan visszamegy az asztalához, 

visszautasítva és szégyenkezve. A fiatal nő vár egy kicsit, és odamegy a férfihez, hogy 

bocsánatot kérjen. Mosollyal az arcán ezt mondja. „Bocsánat, ha megalázó helyzetbe hoztam. 

Nézze, pszichológus főisskolai hallgató vagyok, és a szakdolgozatomat írom arról, hogyan 

reagálnak az emberek megalázó helyzetekben.” 

Az okos férfi erre hangosan rákiabál: „Hogy érti, hogy 500 dollárért?” 

 

 

 

 

 

The World’s Funniest Real Ads 

FOR SALE BY OWNER: Complete set of Encyclopedia Britannica. 45 volumes. 

Excellent condition. $1,000.00 or best offer. No longer needed. Got married last 

weekend. Wife knows everything. 

Eladó tulajdonostól: A Britannia Enciklopédia teljes gyűjteménye. 45 kötet. Kitűnő állapotban. 

1000 dollár vagy a legjobb ajánlat. Nincs már szükségem rá. Múlt héten megnősültem. A 

feleségem mindent tud.  
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Wanted: Part-time married girls for soda fountain in sandwich shop. 

Keresünk: részmunkaidős férjes lányokat üdítős pulhoz szendvicsbárba.  

Christmas sale. Handmade gifts for the hard-to- find person. 

Karácsonyi leértékelés: Kézműves ajándékok olyan embereknek, akiket nehéz megtalálni.  

Nice Parachute – Never opened. Used once. 

Szép ejtőernyő: sosem volt nyitva. Egyszer használva. 

Snow Blower for sale…only used on snowy days. 

Hófúvó eladó: csak havas napokon volt használva.  

Free Yorkshire Terrier: 8 years old. Hateful little dog. 

Ingyenes Yorkshire Terrier: 8 éves. Utálatos egy kis dög.  

Joining nudist colony! Must sell washer and dryer $300. 

Csatlakozom egy nudista közösséghez! El kell adnom a mosó és szárítógépem. 300 dollár.  
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„My one regret in life is that I am not someone else.” Woody Allen 

Azt az egy dolgot bánom az életben, hogy nem valaki más vagyok. (Woody Allen) 

 

 
Breakfast 

 

 
Find and circle all of the breakfast items that are hidden in the grid. 

The remaining letters spell a popular breakfast drink. 
 

 

 

 

 

BACON 
BAGELS 
BISCUITS 
BREAD 
CEREAL 
COFFEE 
CROISSANTS 
DOUGHNUTS  

 

EGGS 
FRUIT 
GRANOLA 
HAM 
HASH BROWNS 
HONEY 
HOT CHOCOLATE 
JAM  

 

JELLY 
MARMALADE 
MILK 
MUFFINS 
OATMEAL 
OMELETS 
PANCAKES 
PORRIDGE  

 

ROLLS 
SAUSAGES 
TEA 
TOAST 
WAFFLES 
YOGURT 

 

 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/woodyallen100352.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/woody_allen.html
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Ne figyelj rá! Folytasd! 

 

 

Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes and Dr. Watson 

went on a camping trip. As they lay 

down 

for the night, Holmes said: "Watson, 

look up into the sky and tell me what 

you see."  

Watson said, "I see millions and 

millions of stars". 

Holmes: "And what does that tell 

you?" 

Watson: "Astronomically, it tells me that there are millions of galaxies and 

potentially billions of planets. Theologically, it tells me that God is great and that 

we are small and insignificant. Meteorologically, it 

tells me that we will have a beautiful day tomorrow. What does it tell 

you?" 
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Holmes: "Somebody stole our tent." 

 

Sherlock Holmes és Dr. Watson kempingezni mentek. Ahogy éjszakára lefekszenek, Holmes 

azt mondja. „Watson, nézzen fel az égre, és mondja el, mit lát!” 

Watson erre: „Millió és millió csillagot látok.” 

Holmes: „És mit mond ez magának?” 

Watson: „Csillagászati értelmben azt mondja, hogy milliónyi galaxis, és potenciálisan milliárdnyi 

bolygó van odakint. Teológiai értelemben azt mondja, hogy Isten hatalmas, és mi kicsik és 

jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai értelemben azt mondja, hogy holnap gyönyörű napunk 

lesz. Mit mond magának?” 

Holmes: „Hogy valaki ellopta a sátrunkat.” 

 

 

No mercy 

A guy is driving down a deserted 

highway.  

He pulls up to an intersection, and rolls 

through the stop sign. 

From out of nowhere, a cop car pulls 

him over. 

COP: Do you know why I pulled you 

over? 

GUY: Hey, I slowed down, didn't I??? 

COP: You must come to a full stop at 

the sign. 

GUY: Stop. Slow down. What's the 

difference? 

The cop pulls out his baton and starts 

to pound the man without mercy. 

COP: Well? Do you want me to STOP 

or SLOW DOWN? 

 

Egy férfi egy kihalt autóúton vezet. Odaér egy kereszteződéshez, és átmegy a STOP táblán. A 

semmiből előkerül egy rendőrautó, és leinti.  

Rendőr: Tudja, miért állítottam meg?  
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Férfi: „Lelassítottam, nem?”  

Rendőr: A táblánál teljesen meg kell állnia.  

Férfi: Megállni. Lelassítani. Mi a különbség?  

A rendőr előhúzza a botját, és kegyetlen módon elkezdi verni a férfit.  

Rendőr: Nos? Mit akar? Álljak le, vagy lassítsak?    

Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and 

the frog dies of it.  

E. B. White  

A humor elemzése olyan, mintha felboncolnánk egy békát. Kevés embert érdekli, és éa béka 

közben meghal. (E. B. White) 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_b_white.html
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Family Ties 
 

 
Find and circle all of the words that are hidden in the grid. 
The remaining letters spell a special occasion for families. 

 
 

 

 

 

ANCESTOR 
AUNT 
BOND 
BROTHERS 
CHILDREN 
CLAN 
COUSINS 
DAD 
DAUGHTER 
DESCENDANTS  

 

FATHER 
FOLKS 
GENEALOGY 
GRANDPARENT 
HALF BROTHER 
HALF SISTER 
HUSBAND 
KIN 
MARRIAGE 
MOM  

 

MOTHER 
NEPHEW 
NEWLYWED 
NIECE 
OFFSPRING 
PARENTS 
PROGENY 
RELATIONS 
RELATIVES 
SIBLING  

 

SISTERS 
SON 
SPOUSE 
STEPPARENT 
TRIPLETS 
TWINS 
UNCLE 
WIFE  
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Fogódzkodj erősen! Ne engedj el! 

 

Best Known Man In the World 

There was a man named Sulio and Sulio knew EVERYONE in the whole world. 

Once when Sulio got a new job, Sulio says to his new boss, “Boss, I know 

everyone in the whole world!” His boss doesn’t believe him, so he says “No you 

do not know everyone in the whole world” but Sulio says “Yes I do!” so Sulio’s 

boss says “Well prove it!” then Sulio says “Pick someone… and I know them!” 

Sulio's boss thinks for a minute and then comes up with a name. "Tom Selleck! 

I bet you don't know Tom Selleck!" Sulio says "Tom Selleck! Tom and I were in 
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boy scouts together when 

we were kids!" but Sulio's 

boss says "No you weren't!" 

then Sulio says "Yes we 

were!" so they fly to 

Hollywood and drive up to 

Tom Selleck's house. Sulio 

knocks on the door and Tom 

Selleck answers and Sulio 

goes "Tom!!!" and Tom goes 

"Sulio!" and they hug and 

catch up for 30 minutes and 

Sulio's boss can't believe it. 

But then he thinks "Well that could happen, it's just one person," so he tells 

Sulio and Sulio says "OK, pick somebody else!" 

This time Sulio's boss has someone in mind! "The president, Bill Clinton! You 

don't know Bill Clinton!" but Sulio says "Oh yes I do! Bill and I were on debate 

team together in college!" Sulio's boss says "No you weren't!" and Sulio says 

"Yes we were!" so they fly to Washington and they catch up with the President 

at a press conference. They work their way through the crowd until Sulio get's 

close enough to catch Clinton's eye and waves "Bill!" and the President waves 

back:"Sulio!" and after the press conference they hug and catch up for 30 

minutes and Sulio's boss is stunned-- he can't believe it. But then he thinks 

"Well that's just two people in one country-- that doesn't mean he knows 

everyone in the whole world!" so he tells Sulio and Sulio says "OK, pick 

someone out of the world spectrum and I know them!" 

And Sulio's boss knows just who to pick so he says "The Pope! You do not 

know the Pope!" and Sulio says "The Pope! The Pope BAPTIZED me!" and 

Sulio's boss says "No he didn't!" and Sulio says "Yes he did!" so they fly to 

Rome where the Pope is giving Mass in front of hundreds of thousands of 

people. They work their way through the crowd-- without much luck-- so Sulio 

says "Boss, we're never gonna get there together through all these people so I 

tell you what--I'll work my way up there and when I do, I'll give you a sign that 

shows you I know the Pope!" and he leaves. Well Sulio's boss waits and waits 

and waits and just when he's about to give up, he sees the Pope come out onto 

the balcony and right there beside him is Sulio! 

Shortly afterwards, Sulio's boss passes out. Sulio comes back and finds his 

boss passed out and he fans him and says "Boss! Boss! Wake up!" and when 

his boss comes to, he asks "Boss what happened?" Sulio's boss looks at Sulio 

and says "OK, I can see Tom Selleck. I can see Bill Clinton...hell, I can even 
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take the Pope! But when somebody standing next to me asks 'Who's that up 

there with Sulio?' that's a little more than I can take! 

Volt egy ember, akit Sulionak hívtak, és Sulio ismert MINDENKIT az egész világon. Egyszer 

Sulio új állást kapott, és azt mondta a főnökének: “Főnök, én ismerek mindenkit az egész 

világon!” A főnöke nem hitt neki, és ezt mondta: “Nem, nem ismersz mindenkit az egész 

világon. De Sulio azt mondta: “De, igen!”. És Sulio főnöke ezt mondta: “Akkor bizonyítsd be!” 

Ekkor Sulio ezt mondja: “Válassz ki valakit...és ismerem!” 

Sulio főnöke gondolkodik egy kicsit, és előjön egy névvel: “Tom Selleck! Fogadok, hogy nem 

ismered Tom Selleck-et!” Sulio ezt mondja: “Tom Selleck! Tom és én együtt voltunk 

kiscserkészek, amikor kölykök voltunk.” De Sulio főnöke ezt mondja: “Nem, nem voltál!” Sulio 

erre: “De, igen!” Így elrepülnek Hollywoodba, és odahajtanak Tom Selleck házához. Sulio kopog 

az ajtón, Tom Selleck kinyitja, mire Sulio: “Tom!!!” Tom pedig: “Sulio!” Megölelik egymást, és 30 

percig a régi időkről beszélgetnek, és Sulio főnöke nem akarja elhinni. De ekkor ezt gondolja: 

“Hát, ez akár meg is történhet, ez csak egyetlen ember.” Ezt elmondja Sulionak, mire ő “OK, 

akkor válassz valaki mást!”  

Most már Sulio főnöke valaki másra gondol! “Az elnök, Bill Clinton! Nem ismerheted Bill 

Clintont!” Sulio ezt mondja: “Bill Clinton! Bill és én együtt voltunk a vitakörben a főiskolán.” De 

Sulio főnöke ezt mondja: “Nem, nem voltál!” Sulio erre: “De, igen!” Így elrepülnek 

Washingtonba, és találkoznak az elnőkkel egy sajtókonferencián. Átfurakodnak a tömegen, 

amíg Sulio elég közel nem jut, hogy elkapja Bill Clinton tekintetét, és integet: „Bill!” Az elnök 

visszainteget: „Sulio!” És a sajtókonferencia után összeölelkeznek, és elbeszélgetnek a régi 

időkről 30 percig. Sulio főnöke meg van döbbenve, el sem hiszi. De ekkor azt gondolja: „Hát, ők 

csak két ember az országból – ez nem jelenti azt, hogy mindenkit ismer az egész világon!” És 

ezt elmondja Sulionak, mire ő ezt mondja. „OK, válassz valakit a világból, és én ismerem őt!” 

És Sulio főnöke már tudja is, kit válasszon: „A pápa! Nem ismered a pápát!” de Sulio azt 

mondja: „A pápa! A pápa keresztelt meg engem!” Sulio főnöke erre: „Nem, nem tett ilyet!” De 

Sulio rávágja: „De!” És elrepülnek Rómába, ahol a pápa éppen misét tart százezreknek. 

Mgepróbálnak átfurakodni a tömegen, de nincs szerencséjük. Így Sulio ezt mondja. „Főnök, 

sosem érünk oda ezen a sok emberen át. Megmondom, mit tegyünk! Én odamegyek, és amikor 

ott vagyok, adok neked majd egy jelet, ami megmutatja, hogy imserem a pápát.” - és elmegy. 

Sulio főnöke vár és vár, és amikor már feladná, meglátja, hogy a pápa kijön az erkélyre, és 

mellette ott áll Sulio! 

Kicsivel később Sulio főnöke elájul. Sulio 

visszatér, és a főnökét ájultan találja, így 

legyezgeti, ls szólongatja: „Főnök! Főnök! 

Kelj fel!” – és amikor a főnöke magához 

tér, Sulio azt kérdezi: „Mi történt, főnök?” 

Sulio főnöke ránéz, és ezt mondja: „OK, 

értem Tom Selelck-et. Értem Bill 

Clintont….még a pápát is elfogadom. De 

amikor valaki, aki mellettem áll azt mondja: 

’Ki az ott fent Sulio-val? – ez már kicsit 

több annál, mint amit el tudok viselni.” 
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A day without sunshine is like, you know, night.   

Steve Martin  

Egy nap napsütés nélkül olyan mint, tudod, az éjszaka (Steve Martin) 

    

 

I cook with wine. Sometimes I even add it to the food.   

W. C. Fields  

Borral főzök. Néha még az ételhez is hozzáadok belőle.  

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_b_white.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_b_white.html
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The new stewardess 

An airline captain was 

breaking in a new blonde 

stewardess. The route they 

were flying had a layover in 

another city. Upon their 

arrival, the captain showed 

the stewardess the best 

place for airline personnel to 

eat, shop and stay 

overnight. 

The next morning, as the 

pilot was preparing the crew 

for the day's route, he 

noticed the new stewardess 

was missing. He knew 

which room she was in at 

the hotel and called her up 

wondering what happened. 

She answered the phone, crying, and said she couldn't get out of her room. 

"You can't get out of your room?" the captain asked, "Why not?" 

The stewardess replied: "There are only three doors in here," she sobbed, "one 

is the bathroom, one is the closet, and one has a sign on it that says 'Do Not 

Disturb'!" 

A repülőgép pilóta új szőke légikísérőt tanított be éppen. Azon a vonalon, amelyen repültek, egy 

éjszakát meg kellett állniuk egy másik városban. Ahogy megérkeztek, a pilóta megmutatta a 

légikísérőnek a legjobb helyet, ahol a repülőgép személyzete evett, vásárolt és aludt. A 

következő reggel, ahogy a pilóta készítette fel a személyzetet a következő napi útra, látta, hogy 

a légikísérő hiányzik.  

Tudta, melyik szobában van a hotelben, és kíváncsi lévén, hogy mi történt, felhívta. Sírva vette 

fel a telefont, és azt mondta, nem tud kijönni a szobából. „Nem tud kijönni a szobából?” – 

kérdezte a pilóta. „Miért nem?” 

A légikísérő ezt felete: „Csak három ajtó van itt.” – szipogott. „Egyik a fürdőszoba, másik a 

beépített szekrény, és a harmadikon van egy felirat, amin az áll: ’Ne zavarjanak!’” 
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Summer 
 

 

Find and circle all of the summer words that are hidden in the grid. 
The remaining letters spell an additional summer item. 

 
 

 

 

 

ANTS 
AUGUST 
BARBECUE 
BASEBALL 
BEACH 
BEES 
BICYCLE 
BLUE SKY 
BOATING 
BREEZE 
CAMPING  

 

FISHING 
FLIES 
FLOWERS 
GARDENING 
GOLF 
GREEN GRASS 
HAT 
HIKING 
HOLIDAYS 
HOT 
ICE CREAM  

 

JULY 
JUNE 
MOSQUITOES 
NO SCHOOL 
PICNIC 
ROLLER BLADES 
SANDALS 
SKATEBOARD 
SOCCER 
SOLSTICE 
SPRINKLERS  

 

SUNBURN 
SUNGLASSES 
SUNSCREEN 
SUNSHINE 
SUNTAN 
SWEAT 
SWIMMING 
U V RAYS 
WASPS 
WATER FIGHTS 
WATERMELON  
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Egy perc hosszúsága attól függ, hogy az ajtó melyik oldalán töltöd. 

 

I like long walks. Especially when they are taken by people who annoy me.   

Fred Allen  

Szeretem a hosszú sétákat. Főleg, ha olyan emberek teszik, akik bosszantanak engem.  

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_b_white.html
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Egy fiatal túlsúlyos férfi úgy döntött, hogy elkezd egy fogyókúrás programot, amely egy 

személyi edzőt is magába foglal. Minden reggel 6-kor volt benn egy futás. 

 Így amikor másnap reggel szól a csengő, felkel, és kész is az indulásra. Amikor kinyitja az ajtót, 

meglátja a leggyönyörűbb szőke nőt, akit valaha is látott. Mosolyog, és azt mondja: „Ha 

elkapsz, a tiéd leszek!” és elkezd gyors ütemben futni.  

Ez minden reggel megismétlődik. Úgy három nagyon frusztráló hét után a fiatal férfi elkezd 

formába jönni, és majdnem lépést tud tartani vele.Úgy gondolja, másnap lesz a nagy nap. Alig 

képes aludni az éjjel. 

Következő reggel a csengő megszólal, pontosan 6 órakor. Odafut az ajtóhoz, és kivágja. Egy 

hatalmas nő áll az ajtóban.Több mint 120 kilós, csupa izom, és sok arcszőrzete van. Mosolyog, 

és ezt mondja: „Én vagyok az új edző. Ha elkaplak, az enyém leszel.”  

 

How many people here have telekinetic powers? Rasise my hand.   

Emo Philips  

Hány embernek van itt telekinetikus ereje? Emeljék fel a kezemet.  

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/e_b_white.html
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USA State Capitals 
 

Find and circle all of the USA State Capitals that are hidden in the grid. 
The remaining letters spell a secret message - a Bill Vaughan quotation. 

 

 

 

ALBANY (New York) 
ANNAPOLIS (Maryland) 
ATLANTA (Georgia) 
AUGUSTA (Maine) 
AUSTIN (Texas) 
BATON ROUGE (Louisiana) 
BISMARCK (North Dakota) 
BOISE (Idaho) 
BOSTON (Massachusetts) 
CARSON CITY (Nevada) 
CHARLESTON (West 
Virginia) 
CHEYENNE (Wyoming) 
COLUMBIA (South Carolina) 
COLUMBUS (Ohio) 
CONCORD (New Hampshire) 
DENVER (Colorado) 
DES MOINES (Iowa)  

 

DOVER (Delaware) 
FRANKFORT (Kentucky) 
HARRISBURG 
(Pennsylvania) 
HARTFORD (Connecticut) 
HELENA (Montana) 
HONOLULU (Hawaii) 
INDIANAPOLIS (Indiana) 
JACKSON (Mississippi) 
JEFFERSON CITY (Missouri) 
JUNEAU (Alaska) 
LANSING (Michigan) 
LINCOLN (Nebraska) 
LITTLE ROCK (Arkansas) 
MADISON (Wisconsin) 
MONTGOMERY (Alabama) 
MONTPELIER (Vermont) 
NASHVILLE (Tennessee)  

 

OKLAHOMA CITY 
(Oklahoma) 
OLYMPIA (Washington) 
PHOENIX (Arizona) 
PIERRE (South Dakota) 
PROVIDENCE (Rhode 
Island) 
RALEIGH (North Carolina) 
RICHMOND (Virginia) 
SACRAMENTO (California) 
SALEM (Oregon) 
SALT LAKE CITY (Utah) 
SANTA FE (New Mexico) 
SPRINGFIELD (Illinois) 
ST. PAUL (Minnesota) 
TALLAHASSEE (Florida) 
TOPEKA (Kansas) 
TRENTON (New Jersey)  
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Itt a vége.  

 

 

Tetszett? 

Csatlakozz a Facebook profilunkoz, ott még többet 

találsz! 

http://facebook.com/angolnyelvtanitas.hu 

 

 

http://facebook.com/angolnyelvtanitas.hu

