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Halálos ágyán kérdezi Pista bá’ az 
asszont:
– Véri, velem vótál-e, miko’ a 
komonisták elvették a tehenyünköt?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko’ elvittek enge-
met a Duna csatornához?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko’ elvették a má-
sodik tehenyünköt es?
– Akkor es veled vótam.
– S most es velem vagy-e halálos 
ágyomnál.
– Most es itt vagyok.
– Véri, egyfolytába’ csak a bajt ho-
zod reám.  

***

A motorosrendőr megáll a pirosnál a 
motorjával és eldől.
Bosszankodva megszólal:
– A fenébe már! Mióta leszerelték róla 
az oldalkocsit, mindig ezt csinálja!

***

Választások után a képviselőjelölttől 
kérdezi a barátja:
– Na, mi volt?
– Nem választottak meg a fiatalsá-
gom miatt.
– A fiatalságodért? Hiszen elmúltál 
65 éves.
– Igen, de az ellenfelemnek sikerült 
felfedeznie, mi mindent követtem el fi-
atalkoromban...

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,6616
 Dollár      3,7864
 100 forint 1,4955

Köszöntő
Köszöntjük Krisztián  nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik  születésnapjukat. 
Krisztián : férfinév, görög eredetű, 
a latin közvetítéssel átvett Christianus 
név rövid alakja. Jelentése: krisztusi, 
Krisztushoz tartozó.

NappalÉjszaka

12°4°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: ÉLETREVALÓ

Mérhetetlenül büszke vagyok Mihaita Paparara, aki gyergyóiként 
Romániát képviseli a paralimpián. Ilyen példaképekre van 
szüksége ennek a városnak. Ô mindenhol hirdeti, hogy 
Gyergyószentmiklóson született, és nagyon kitartó. 

Ismeretlen

Én nagyon szorítok, hogy végre jó utak legyenek a városban. De 
az is biztos, hogy többet a teherforgalmi úton nem autózok, volt 
részem benne, s károm is belőle. Senkinek sem ajánlom, hogy a 
Halászok utcát megközelítse. 

V. M.

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

AZ ÜGY
VÉGE!
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Kovácsné mindig szidja a férjét 
Kissné előtt, aki kezdi megsokall-
ni ezt.
– Nem értem, ha ennyire gyűlöli, 
miért nem válik el tőle?
– Majd ha megőrültem! Hogy ...?

Szomszédok

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
ELÉRHETI-E?
... kieresztem a kutyát, még a nyolcórást.



7
5. 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. március 23-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Mi a véleménye a természetgyógyászatról, 
mi a tapasztalata?




