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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

Mennyibe kerül Gyergyószentmiklóson egy liter tej? Ne gondol-
kodjanak rajta, én kiszámítottam, nem volt nehéz. Hat, azaz 6 
lejbe. Igen. Nem tévedek. Tudniillik november 11-én 13,30-13,45 
óra között házi tejet akartam vásárolni, mert nem szeretem a 
dobozosat. Igaz, minden héten két alkalommal házhoz hoznak 
2 litert, de hét végén mindig szoktam még venni a „vastehén-
ből” 2 litert, mert addigra elfogy. A Virág negyedi automatába 
betettem a megfelelő pénzt (egy db 5 lejes és egy db 1 lejest), 
a gép visszaadta az 5 lejt, az 1 lejt megtartotta, de tejet nem 
adott. Feljöttünk a központi „vastehénhez”, oda is betettem az 1 
és az 5 lejest, ez visszaadta az 1 lejt és megtartotta az 5-öst, de 
ez sem adott ,csak egy liter tejet. Ez nem először történik meg. 
Javaslom a tulajdonosnak, aki ezeket az automatákat működ-
teti, hogy figyeljen jobban oda, mert nem csak nyugdíjasoknak 
számít a pénz, gondolom, másoknak is, akik hasonlóan jártak. 
Ha nem jó az automata – ha már ilyen modern világot élünk –, 
akkor javíttassák meg. Köszönöm. 

Egy nyugdíjas és családja, akik szeretik a tejet

Mikor hagyják már abba a telefonos hülyítéseket? Lejárt lemez, 
de tegnap is próbálkoztak velem, hogy fizessek be egy 20 eu-
rós feltöltőkártyára, s a kódot küldjem el, aztán felvehetem az 
5 ezer eurós nyereményem. Akit még felhívnak, ne dőljön be a 
hírnek, mert átverés!

J. András

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:

Az olvasó véleménye
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A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíró-
ságra. Hirtelen nagy szél támad, és 
elviszi a rendőr sapkáját. A gyanúsí-
tott segíteni akar.
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a 
sapkája után szaladjak?
– Te kis ravasz! – mondja a rend-
őr. – Te csak ...

Erős szél

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FELÍRJA...
Akkor továbbra is rosszul lesz.

Egy ügyfél a tévészerelőnek:
– Ültem a fotelban, néztem a tévét, 
miközben egy százas szöggel 
piszkáltam a fülem. Egyszer csak 
hirtelen elment a hang!

***

Miért nem tud a szőke nő zacskós 
levest készíteni?
Mert nem tudja, hogy fér bele 3 
deci víz abba a kis zacskóba.

***

Múltkor nagyon megijedtem, ami-
kor anya megbetegedett...
Azt hittem, hogy ezután majd apa 
fog főzni!

***

A pszichológushoz bejelentkezik 
egy fiatal anyuka.
– Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorú-
an neveltem a gyerekeket, és most 
nem tudom, mit csináljak.
– Asszonyom, miből gondolja, hogy 
baj van a gyerekekkel?
– Hát csak abból, hogy amikor má-
sok a nevét kérdezik, az válaszolja: 
Pistike Nemszabad.

***

– Hogy hívják a szőke nőt a főis-
kolán?
– Látogató.

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,6482
 Dollár      3,9671
 100 forint 1,4907

Köszöntő
Köszöntjük Albert, Lipót nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Albert: férfinév, a germán Adal-
bert név német rövidülése. Az 
Adalbert elemeinek jelentése: 
nemes és fényes, híres.
Lipót: a germán Leopold magyar 
alakváltozata.
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22. 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. november 23-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Mennyire elégedett az ön településén működő 
ivóvíz- és a csatornaszolgáltatással?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

8°1°

Időjárás

36
lejlej

webáruházunkban,

telefonszámon.

Terjesztési hálózatunkban
a szállítás INGYENES!

aruhaz.szekelyhon.ro




