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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.

„Sürgősen Budapesti konyü 
munkat keresek lehetőleg szálas 
is legyen komoly megbízható fia-
talember vagyok˝

***

„babakocsit keresek 2 funkcioba 
állithato legyen (elol es hatul)
elérheto áron. Kepeket komiba 
koszi. semleges szinü és fix kerekü 
érdekel”

***

Samsung Galaxy  Képen látha-
tó kisebb karcokal, nekem csak 
buliba kellet megjelenés miatt, túl 
nagy, nem szeretem a téglákat, 
szóval eladó. Ár fix,de be számí-
tok kecskét,bárányt, még nyulat is 
akár,meg egyezés szerint. Privát-
ba ha van egy ajánlatod

***

Elado a képen lahatho L alaku 
konyha butor a munkalap hosz-
sza 1.70*2.45 a butor tartalmaz 
sütő ceram lapal,gozelszivo,mos
ogatógép,kagyló a képen látható 
butor a munkalap ujj igy igény 
szerint lehet máshova rakni a 
kagylót,sütőt,mosogatógépet!

***

Venèk sarokkanapèt.francia-
ágyat.nappali butort.ètkezőt.
konyhabutort

***

Szombat 16 an valaki Bukoresbe a 
reptérre?

***

Papucs dácsia 4#4 es 1.6 benzi-
nes 2003 as még nincs kiiratva de 
ki lesz

***

Bicigli elado

***

Surgosen elado napoli szobabutor

***

Eladó! Nyári cipök adidaszok 
nagyobb menyiségben ár 
megegyezésel hivj bátran

***

Lèkeverös Villany sutö villany lapal 
együtt elado

***

Eladó ujj elektromos robogók és 
biciklik garanciával. A kép után le-
írás hány kw,ára, stb.

***

Segicseget szeretnek kerni valaki 
nem tud egy szemoldokost aki 
holnap vagy ma tudna fogadni es 
nm dolgozik dragan surgos lene

***

Eladó rövidújjuk 2 lej darabja

***

Holnap éjjel ojan 12.00 ora korul 
erkezek Kolozsvara repulovel es 
uttana szuksegem lenne egy hejre 
Csikszeredaig !!!! Van ojan aki el-
hoz a reptertol?

***

Kinek van ijen baba agya elado 
amijek a képen látható surgosen 
kéne mindjárt kel szujek

***

Sziasztok anyukák. Tudja vala-
ki h amikor csinaltassák a cukor 
merest kelle fizetni v ingyen 
csinaljak??

***

Ettől nem vagyok el ragadtatott . 
Miért kellett ez ide rakni??? Csak 
el felejtetem le fényképezni a gé-
peket. Ki é volt az ötlet??

***

KŐSZŐNŐM HOGY ÍDEÍGAZOLTÁL

***

Sziasztok, holnap, vasárnap in-
dulók Kolozsvárról Székelyudvar-
helyre, délután 4 órakor vannak 
szabad helyek:)

***

En azt nem ertem mert kell ejjel 
2 orakor mennyen a jelzőlámpa 
a terelőuton? (autotorino, orban 
balazs u. s társai) Nincs akkora 
forgalom mint bukarestben

***

Sziasztok.Online munkalehetöség.
Akit érdekel irjon s kűldöm az 
infot.

***

surgosen budapesti betanitot 
konyu munkat keresek lehetoleg 
szallas is legyen raktari munka le-
gyen kisegito

***

Tudna valaki, matematika orat 
valalni most vakacioba is, a 
lanyomnak aki a 7 et vegezte 
,szeretnenk hosszu tavolra, 
koszonom!!!

***

magas àron vasarolok..karos pa-
dot..tulipantos ladat..regi butort..
illetve bontott deszkat vagy 
gerendat es bontani valo csurt. 

***

Eladó kiss motor nagyon jó álla-
potban kihasználtság miatt

***

Sziasztok!Admik tudom nem 
ide illő dolog amit írok,de kèrlek 
hadjátok,mert jó volna ha va-
laki tudna egy választ adni!Az 
van hogy vettünk egy Evolio 
S4Cobalt telefon adroinos es a 
play aruhazbol egyáltalan nem 
tudunk letölteni semmi fèle játé-
kot esetleg tud valaki olyat ahol 
programot tesznek telefonra,igaz 
zálogházból volt vève!köszi a vála-
szotokat előre is!

***

Valakinek eladó Mosógép?  80cm 
magas  59széllesség

***

Eladoq1500db cserép 100db ku-
pás cserép egyezőbe 1lej dobjáé-
ra kupás cserep4lej dobja 8kotes 
cserépié új 100 db hullámlemez 
15lejdbja érdeklődni 0266220148 
bármikor pitodezsonel

 ***

Felhivsz szeretnel dolgozni jopeszt 
keresni ugyerzed niraalehetoseged 
nemtuc egyrola ketorejutni 
eza mokuskerekbol kilepni ita 
nagylehetoseg dolgoz veluk erdekel 
amuka felkeltetemaz erdeklodesed 
akor irjram vagy idea falra 
nyugotan megvaltozikazeleted

***

Keresek gyerek szobába ruhás 
szekrényt képes ajánlatott kérnek 
köszönöm

***

Szóba bútort keresek szélessége 
4m legyen

***

Keresek valakit aki elvisz 4 drb 
útazotáskát Nèmetországból  Ko-
rondra

***

hajat vasarolok magas aron regebi 
hajak is erdekelnek hivj bizalomal 
tell 07...

***

Sziasztok valaki nm tud ojan kör-
möst a hazhoz is jon

***

Eladó kawaski kmx 125.
 Új fogaskerekek és lác
 Nem rég volt újbatéve a motra.
 Könnyen gyúl és jól megy.
 Ára:750euró vagy csere 
terepjáróra+pótlás részemről
 Érdeklődni privátban!

***

Kanyadba alitgatnak mindent 
néznek még a sötétített ablako-
kat is!!!

***

Tablet 300 lei Hangfal billentyű-
zet hozá 4 gigás kártya bene jól 
működik

***

papucsdacia bontasra 
elado forgalomba levö 2005-ös 
1,9es dizel papucsdacia lejart 
papirokal elöl huzos bontasra 
ajanlot tovabi info telefonon  ar 
1550 lej

***

Valaki megtudna irni hogy, 
Kozmásrol átlehet meni Kézdivá-
sárhelyre?

***

Elado regisegbe beton valu 
erdeklodni privatban ugyan itt fa 
is van elado
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Nyelvújítók kora III.

Amikor fáj minden szó

Kommentár nélkül

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”?




