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Le a kalappal a magyar állam előtt a támogatásokért, amiket 
az elszakított területrészeken élőknek juttat. A most megítélt 
anyasági támogatással és babakötvénnyel ösztönzi a gyer-
mekvállalást, hátha nem hal ki a magyar. Egyesek szerint ez 
csak ügyes kampányfogás, de bánom is én, ha egyszer jót tesz 
a nemzetemmel a kormány! Egyébként nem csak választáso-
kig biztosítják az említett támogatásokat.

Egy magyar

Ne szánakozzanak a munkaadók, hogy megemelték a minimál-
bért, mert a legtöbb munkás rádolgozik keményen arra a bér-
re. Emeljék a fizetést, mert nem a zsebükből adják, nekik úgy is 
megvan a fizetésük, amit a dolgozó ember után megkapnak.

Egy éhbérért dolgozó munkás

Az illetékesektől kérdezem, hogy ha a 12 évet megmúlt autóm-
nak augusztusban jár le a műszaki vizsgája, csak akkor vagyok 
köteles újra vizsgáztatni vagy korábban? Értem, hogy ezentúl 
évente szükséges a „RAR-oztatás”, de mikortól kezdődően?

Ismeretlen

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 fizika tanár felelteti Pistikét:
– Nap, Pistike, légy szíves 
mutasd be nekem az 
ampermérőt!
Mire Pistike:
– Tanár úr, bemutatom az 
ampermérőt, ampermérő, 
tanár úr ...

Felelés

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
KÉT HÉT UTÁN...
Ó, hát nem voltál itthon?

Szerelmi csalódás érte a hangyát... 
Elhatározza, hogy öngyilkos lesz, 
ezért kiugrik a tizedik emeletről.
Zuhanás közben számol:
– Kilenc…nyolc…hét…hat…öt, a fene 
egye meg, már megint feltámadt a 
szél!

***

– Képzeld, múlt vasárnap találtam a 
templom előtt az utcán egy pénztár-
cát teli pénzzel.
– És odaadtad a papnak?
– Még nem, mert nem tudtam el-
dönteni, hogy vajon ez az ördög kí-
sértése-e, vagy meghallgatásra ta-
lált az imám.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6374
 Dollár      3,8821
 100 forint 1,4999

Köszöntő
Köszöntjük Ernő, Tatjána 
nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezen a napon ünnep-
lik  születésnapjukat. 
Szombaton Veronika és vasár-
nap Bódog napja van.
Ernő: férfinév a magyar nyelv-
újításkor a német erede-
tű Ernest névből keletkezett -ő 
kicsinyítőképzővel.
Tatjána: orosz női név, mely a 
latin Tatianus férfinévből szárma-
zik, ami az ismeretlen eredetű és 
jelentésű Tatius továbbképzése, 
így a Tatjána jelentése Tatius csa-
ládjához tartozó.
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1. 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, 

2018. január 17-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön hogyan fogadja a meglepetéseket? Könnyen feltalálja 
magát a váratlan helyzetekben?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

-1°-7°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

ASZTALI SPIRÁLOS
NAPTÁR

-30%
KUPONKÓD:

30NAPTAR

FALINAPTÁRAK

-30%
KUPONKÓD:
30FALINAPTAR

Érvényesség: 
2018. január 2 – január 31.

 100 darab feletti rendelés esetén 0,28 lej/db

CEWE 
FOTÓKÖNYV

utánrendelés
esetén -30%

KUPONKÓD: CEWEPLUS1

10-ES NORMÁL KÉP

5/40 39,  11,  14,  20,  9,  23 

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

22,  20,  12,  42,  15   12
826657 

310247

6/49 35,  20, 10,  31,  3,  32
Noroc 361198

Lottó
csütörtök, január 11.




