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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

NappalÉjszaka

22°8°

Időjárás

Valutaváltó
 Euró       4,5645
 Dollár      3,9992
 100 forint 1,4886

Nagyon aggaszt az Ady Endre utcai útjavítás. Ha nem emelik 
meg a szintjét, a hidakra nem tudunk felhajtani, ráadásul a 
sáncokból is az útra fog folyni a víz. Mert ugye, a víz nálunk 
lefelé folyik. 

Ismeretlen

Vannak emberek, akik soha, semmivel nem tudnak elégedet-
tek lenni. Még a jó sem jó nekik. Az ilyenektől védjen meg 
a Fennvaló, mert elveszik kedvünket, leszívják erőnket. 
Sajnos, elég sokkal találkoztam közülük, s azt érzem, már 
nem maradt erőm meggyőzni őket, hogy a világon mégis 
van valami, amiért élni érdemes. Ha valakinek van jó ötlete, 
hogyan lehetne ezt tudtukra adni, megköszönném, mindany-
nyiunk érdekében. 

Ismeretlen

Megint kiderült, a papok áthelyezése kapcsán, hogy a ma-
gyar nyelv milyen sokféleképpen értelmezhető. Most, hogy 
tisztázódott, hogy nem a papságából mentették fel Bartos 
Károlyt, kívánok neki jó egészséget és sikeres szolgálatot. 

Egy gyergyószentmiklósi

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

Véleményét elküldhetisms-ben:
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A mozi pénztáránál morgolódik 
egy rendőr:
– Tessék ideadni a panaszkönyvet 
és még egy jegyet.
Mire a pénztárosnő:
– De kérem, maga ma már az 
ötödik jegyet vásárolja!
– Hát, ez az! Ahányszor bemennék 
vele, ... (poén a rejtvényben).

Rendőr a moziban

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
ESTI MŰSOR
...nem láttuk az első hetet sem.

Szabó a kocsmában ülve panasz-
kodik barátjának:
– Képzeld, cimbora! A lányaim ál-
landóan a zenecsatornát nézik és 
teljesen elhanyagolják a tanulást. 
A feleségem a családi sorozatokat 
szereti, emiatt nem törődik a 
háztartással. Esküszöm, ahogy 
vége a futballszezonnak, azonnal 
kidobom a televíziót!

Vicc

5/40 27  22  13  10  4  1
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Noroc Plus

Super Noroc

45  34  21  35  10  2
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605818

6/49 16  15  5  22  7  40
Noroc 7339888

Lottó

Köszöntő
Köszöntjük Endre és Elek nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik szüle-
tésnapjukat.
Endre: az András név magyar 
változata. A magyarországi latin 
Endreas névváltozatból vagy a né-
met Endres, Enders névformából 
ered. Jelentése: férfi, férfias.
Elek: a név eredete nem tisztázott. 
A görög Alexiosz magyar megfe-
lelője, de más vélemény szerint 
azonban az ismeretlen eredetű 
régi magyar Velek személynévből 
ered. Jelentése: védő.



4
14. 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. augusztus 4-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön szerint mi az, aminek mi, magyarokként vagyunk 
csak a birtokosai?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!




