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KÖNCZEY ELEMÉR: VIRTUS

NappalÉjszaka

8°0°

Időjárás

Valutaváltó
 Euró       4,5654 
 Dollár      4,2396
 100 forint 1,4756

Az egyik nagy bevásárlóközpontban valósággal rám tukmálták 
az akciós terméket. Friss csirkecomb volt, azt már nem is kell 
mondanom, hogy persze féláron, meg is vettem egy csomag-
gal, gondoltam a családnak kedveskedem, megsütöm ebédre. 
Nos hazaértem s hűtőbe tettem, hogy amíg odakészülök ebédet 
csinálni, addig is hidegben legyen. Körülbelül másfél óra múlva 
fogtam volna az ebédhez, de csak volna, mert ahogy felbontot-
tam a csomagot, olyan bűz csapott meg, hogy még félóra múlva 
is szellőztettem a lakást. Dögszag árasztott el mindent, szinte 
folytak a combok, úgy meg voltak romolva. Sárgászöld színű, 
nyúlós, irtó büdös valamit vettem, de még aznap garanciában 
volt. Még jártam meg akciós termékkel, de ezentúl biztos va-
gyok, hogy nem fogok ilyet tenni. Kíváncsi lennék arra is, hogy 
az előttem lévő úriember, akinek tudom, hogy kisebb fogadó-
ja van, mit tett azzal a rengeteg csirkecombbal, amit akciósan 
megvett, félig rakta a szekerét, úgy masírozott a kassza fele. 

Egy becsapott vásárló

Nem ártana egy kicsit jobban odafigyelni a városban csatangoló 
kutyákra. A minap egy idős nénit támadtak meg, szegény kiabált, 
ahogy csak tudott, de percek teltek el, amíg megszabadult a ku-
tyáktól. Egy fiatalember volt a segítségére, de mi van, ha nem jár 
az úton éppen senki, vagy ha egy gyerekre támadnak a kutyák? 
Évek óta, hogy igyekeznek, de mégis rengeteg a kóbor kutya a vá-
rosban. Vagy esetleg arra várnak, hogy valakit megharapjanak?

D. I.

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ 
nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek. 
Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon-
szá ma it nem je gyez zük.

0740–140 401
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
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Egy ember későn kerül haza 
a kocsmából.
– Hol voltál mostanáig – kérdi 
a felesége
– Miért, nem látszik?
– Nem.
– ... (poén a rejtvényben).

Késő este

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:

"ÖRÖKSÉG"
Mert az enyém még megvan.

A szöszi kiszáll a taxiból, majd 
megkérdezi:
– Mennyibe került ez a kis furikázás?
A taxis rápillant a taxiórára:
– 20 lej lesz, kisasszony.
A szöszi átnyújt egy tizest, mire 
a sofőr:
– Hölgyem, ez csak a fele!
– Csak nem képzeli, hogy a maga 
részét is én fizetem?!

Vicc

5/40 38  12  28  2  9  40

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

3  21  37  13  19  16
1  6  0  0  3  9

3  6  8  5  8  2

6/49 40  45  38  8  11  34
Noroc 0  6  0  8  0  9  8

Lottó

Köszöntő
Köszöntjük Klaudia nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Klaudia: a Klaudiusz férfinév 
női párja, amely latin eredetű. 
Jelentése: a Claudius nemzetség-
hez tartozó.



4
6. forduló

Hogyan nyerhet?

Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és 

elérhetőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre, 

és küldje be lapkézbesítőinktől a szer   kesztőségbe vagy 

hozza be szemé lyesen a Szabadság tér 15. szám alá, 

2017. április 4-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön mit tenne, ha a szomszédaival rossz viszonyba kerülne?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!




