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Az iskolában magyartaná-
runk pirossal javította ki 
helyesírási hibáinkat, át-

húzta értelmetlen mondatain-
kat. A világhálón viszont nincs 
kontroll, mindenki nyomja a bil-
lentyűzetet, nincs igény arra, 
hogy amit leírunk, az helyes le-
gyen. Rendszeresen jelentkező 
rovatunkban a világhálón ke-
ringő hirdetésekből válogatunk. 
Nem ítélkezés ez, csak figyel-
meztetés arra, hogy nagyon mos-
tohán bánunk anyanyelvünkkel. 
Ami valószínűleg az internet előt-
ti időkben is így volt, csak nem tu-
dott róla az egész világ.

Csomag,kisallat szallitasat 
vallallyuk erdely anglia utvonalon 
es vissza. Indulas majus 15 erdely 
anglia Majus 20 anglia erdely 

***

Érdekel ütőt törőt autó

***

Vásárolnék ütőt törőt kocsit vagy 
papir nélkülit

***

Elado elektromos cigi ket pot 
aksival egyutt kihasznalhatosag 
miat

***

sziasztok ki hizhatos agyat keresek

***

„Szuka katyamnak keresek fajtizta 
pitbul kan kutyat fedesztetes 
hesz”

***

Eladó dontásra előkészített ház

***

Eladó nagyon jó állapotban le-
vő faház. Ledontásra előkészí-
tett. 5x 12 négyzset méteres. 
Van benne 3 szoba egy kamra 
és egy előtér.Alkalmas hétvé-
gi háznak,lakó háznak. Meg 
vannak az ablakok ajtók is Az 
ár alkudhato. Elérési lehetőség 
Messengeren vagy a (0741) 471 
821-es telefon számon

***

Városvégén a kápolnánál álit-
gatnak be kell álni a parkoloba!! 

***

baleset a bucsinba.

***

Ujszékelen radar a Segevar felolrol 
jovolket merik.

***

Jó napot egy kömüves szakem-
bert keresek aki egy 2*3-as épület 
felépitését alaptol

***

Elado 4 drb. Fem barak kulombozo 
meretben, felujitva. 

***

Eladó,vagy cserélhető,Chevrolet 
Captiva 4*4,fullos,Eco moto-
ros,141000 km,7 személyes 
terepjàró,11650eu ért,Volkswagen 
Transporter,,151 lóerős,6 szemé-
lyes légkóndis,hosszított,sajàt 
néven,minden 
kifizetve,kicserélte Cseréjét édes 
Sprinterré,Volkswagen újabb típu-
sú dubàra érdekel

***

Frisen hozva gyári álapotba 2005 
év 1.9 dizel kétszáz harmincezer 
kilométer sok extrával csere is 
érdekel

***

Papuc Dacia 4x4 1.6 i papirok 
rendben itp. lejarval tökéletesen 
működik csere is

***

Elado nagy szeker hatul tanbur 
fekes minta ket kerek 4m lada 
plusz plato vagy csere is szoba 
johet kaszalo gepel jelenleg trak-
tor utan van szerelve

***

Anyukák szunyogháló gyártó illet-
ve szerelőt keresek! 

***

Fü nyirást válalok

***

Fü nyirást válalok kertekbe és más 
hejen is 

***

Elado komoly laptopot es pc 
szamitogép lcd monitorral egyut 
es Htc desire telo nagyon jol 
mülködnek es gyorsak pontos infot 
mondom privatban de akcio aron 
vannak csere nem érdekel

***

MA/most keresek egy fuvart Maros-
vásárhely-Csíkszereda utvonalón

***

Elado PIAGGIO 49 cm3
***

Mikor le raktam működő képes 
volt egy évet nem volt használva 
nem akar be gyulni és nincs időm 
javítgatni ki mit adna érte vagy 
menyit

***

Utánfutò
2016 evjaratu. 850kg ráfutos fekel

***

Helloka, valaki holnap reggel 
kolozsvarol gyulafehervarfele pon-

tosabban tovisre? És 1 helyre lene 
szükségem!

***

El adó fűrdö dézsa (akcios árban ) . 
Érdeklödni privátban!

***

sziasztok fekete uneplo s 
meretu ruha erdekelne kepek 
es ara ????????comenteben 
koszonom

***

Reptéri fivart vagy kissebb 
költözyetést válalok Kézdivásár-
hely környékeröl . 

***

Elado ket szeker kozul az egyik 
az egyi ktraktor utan van a masik 
lo utan a lovas szekeren elol 
szalag fek hatul pofas a traktor 
utanin hatul tanbur fek minta ket 
kereken1600lej db0749492277

***

Cuc
Új árú érkezet a babavílág 
űzletbe!!! 

***

Sziasztok!Junius 2 szombat indulok, 
Fuldarol Erdélybe Gyeryoditroba és 
június 8 onnan vissza. .Van 3 szabad 
hejem,oda vissza ,ha valaki csatla-
kozni szeretne elviszem szívesen 
csak jelezzen itt vagy irjon reám 
.Kisseb kerülök megoldhatók

***

Sziasztok, tudtok ajánlani olyan 
fodrászt, aki szép esküvői frizuráját 
kèszìt ? 

***

Elado vadonat uj hazi szotes 
szonyeg.20-m hoszu 58 cm szeles 
.ara 250-lej

***

 Hali. Vasárnap délútán 5 
órakkor indulok Miskolcról---
Szovátára.
Ha jönnél akkor csak írnod kell.

***

Valaki nem e tud olyan személyt aki 
bútor szalitasat valalja Ausztriából 
Erdélybe. Koszonom

***

Eladó sürgösen kis hütő szekrény ( 
Artic)és egy mikró.

***

Autot vasarolnek 400 500 lejig 
csikornyeken

***

A Bethlen negyedi park jacoteren a 
pad alat talaltuk (egy szemüveget 
- szerk. megj.) ha keresne valaki a 
padon hagytuk

LAPCSALÁDUNK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Nyelvújítók kora II.

Amikor fáj minden szó

Ilyenbe mi is járnánk

Keresek foszókajhat vagy buteliat – gondolta vol-

na, hogy az illető FŐZŐKÁLYHÁT keres? Ehhez ha-

sonló hirdetésekkel tele van a virtuális piactér, sok-

szor egyedül a hirdető érti, mit is akart írni. Vagy ő 

sem. Mert ugye nem mindegy, hogy kormost vagy 

körmöst keresünk? És mit tegyünk a „szelykén 

szaladgáló kopor lóval”? Hát a „tollo ajtóval”? És 

az „eladó massziv székel”-lel? Milyen lehet az az 

autó, amely „nalyon jo neszki begel irani”?
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