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A pesti turista először járt Székely-
földön, a Hargitán kirándulva talál-
kozott a pakulárral. Egyből eszé-
be jutott a finom juhtúró, amiről ba-
rátai meséltek, s amit egyszer meg 
is kóstolt, de mivel emberünk sokat 
hallott a székelyek szűkszavúságá-
ról és agyafúrtságáról, nem rontott 
ajtóstól a házba, hanem finoman rá-
kérdezett a pakulárra:
– Adj’ Isten! Tud-e esetleg egy he-
lyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
– Há’ má’ hogyne tudnék! Vévévé 
pont jútúró pont com.

***

– Jean, kérem ma az utca túloldalán 
tálaljon!
– De, miért, uram?!
– Mert azt mondta a fogorvosom, 
hogy a másik oldalon egyek...

***

Bemegy az orvos a kórteremben 
fekvő pácienshez:
– Van egy rossz és egy jó hírem. Me-
lyikkel kezdjem? – kérdi a doki.
– A jó hírrel, doktor úr! – feleli a be-
teg reménykedve.
– Nos, ezt a betegséget, amiben 
szenved alighanem Önről fogják el-
nevezni! 

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6607
 Dollár      3,7771
 100 forint 1,4948

Köszöntő
Köszöntjük Matild nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a na-
pon ünneplik  születésnapjukat. 
Matild: germán eredetű női név, je-
lentése: hatalom + harc. 

NappalÉjszaka

8°1°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

KÖNCZEY ELEMÉR: ÉRDEM SÚLYA

Csak sajnálni tudom azokat a gépkocsi-tulajdonosokat, akik a 
Bucsin negyedben az autóbuszmegálló és taximegálló táblát elta-
karva, vagy figyelmen kívül hagyva parkolnak. Azt megértem, hogy 
derogál nekik a közlekedési szabályzat erről szóló pontjainak be-
tartása, de ez már a jó érzés hiánya. Pedig jó tudják, hogy ebben az 
esetben, ha kár éri az autót, jogilag a teljes felelősség az övék. Vagy 
ez sem számít nekik? 

Egy ott lakó

Többen is részt vehettek volna a székely szabadság napi rendezvé-
nyen Marosvásárhelyen, hiszen egy békés esemény volt. Megint a 
szokásos hibánkba estünk, miszerint arra vártunk, hogy majd má-
sok mennek el. Senki nem fogja nekünk megadni az autonómiát, 
ha nem kérjük közösen, ráadásul nem is veszik annyira komolyan 
a kérésünket sem, ha nem gyűl össze elég nagy tömeg a hason-
ló rendezvényeken. Éreznie kell a karhatalomnak a székelység sú-
lyát, és azt, hogy nem támadni, szeparatizálódni akarunk, csupán 
az kell, ami jár nekünk. Meg kell érteniük, hogy ez ügyben össze kell 
fogni, ahogy őseink is közösen küzdöttek a nehéz időkben. Ezt min-
denkinek akarnia kell, különben nincs miről beszélni. Az akarathoz 
pedig tetteknek is kell társulniuk. Remélem, jövőre többen leszünk. 

Egy részvevő

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

KÁRTYA-
JÁTÉK

ERREFELE!

A SÖTÉT
ÁLARCOS

KACAT

POÉN

BOROZÓ

AMPER

PART-
SZAKASZ!

PÉNZÉÉ
TESZ!

RITKA,
NÉMETÜL

HATALOM
GYAKORLÁSA

KUKORICA-
PÁLINKA

... ES-
SALAAM

KELETI
MESEHŐS
OXIGÉN,
LANTÁN

SZIGET,
FRANCIA!
SZEMMEL

TART

MELY
SZEMÉLYEK?

LONDONI
GALÉRIA

RENDÉRT
FELE

NYELV-
BOTLÁS

MEGGÖMBÖ-
LYÖDIK

REJTÉLYT
MEGFEJT

MOTÍVUM

AMPER

DÉL

LEHETŐSÉG

RETTEN

EZER!

Nizzában egy tanítónő a vándor-
madarakról szeretne beszélni:
– Gyerekek, melyek azok a szíve-
sen látott vendégek, akik ősszel, 
amikor hazájukban hideg lesz, 
hozzánk, délre jönnek?
– ...

Állattan órán

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
SZOMSZÉDOK
... kellemessé tegyem az életét.



8
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!

Van-e önnek valamilyen káros szenvedélye? 
Próbált leszokni? Mit tapasztalt?   




