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Egy bácsika felszáll a villamosra, 
és a csípőjén tartja folyamatosan a 
kezét. Odalép mellé egy fiatalem-
ber, és megkérdezi tőle:
– Mondja papa, háború?
– Mi, édes fiam?
– Hát a keze!
A bácsika ránéz, és azt mondja:
– A mindenit! Ellopták a dinnyé-
met!

***

Középiskolások dolgozataiból:
– Mit tartalmazott a jobbágyrende-
let? – A jobbágyokat robotokra kell 
cserélni.
– Ki volt Hammurapi? – Egy két-
méteres kőszobor.
– A mórok fedezték fel a mór 
stílust. Leginkább a spanyoloknál 
terjedt el, akik kiírtották a mórokat. 
A stílus maradhatott.
– IV. Béla idején járásokra oszlott 
az ország, a legismertebb járás a 
tatárjárás volt.
– Spanyolország legnagyobb 
hegyei a Piramisok.

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,6283
 Dollár      3,8797
 100 forint 1,4611

Köszöntő
Köszöntjük Mózes nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a na-
pon ünneplik  születésnapjukat. 
Mózes: bibliai férfinév. Valószínű-
leg egyiptomi eredetű, a mosze 
(-mosis) vagy mesz (-mses) („valaki-
nek a gyereke”) névből ered, ami pl. 
a Thotmesz névben is megtalálható, 
de a pontos eredete és jelentése tisz-
tázatlan.

NappalÉjszaka

17°6°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

Nagy eredmény, hogy kilőttek egy medvét, de sajnos maradt még, 
amelyik kontárkodik Libánban. Az én hétvégi házamba kétszer járt 
be az ősszel, kárt tett nyílászárókban, berendezésben, sőt még a 
matracokat is szétmarcangolta. A nyomokból ítélve a napokban is 
eljárt a ház előtt, tehát nem az a példány volt, amit egy hete kilőt-
tek. Nagy a gyanúm, hogy nem egy-kettő van még azon a környé-
ken, hanem jóval több, de sajnos senkit nem érdekel, hogy teszik 
tönkre a házakat, félelemben tartják az embereket. Meghívnám egy 
hétre a nyaralómba azokat, akik a törvényeket hozzák, hadd lám, 
akkor is a medve pártján állnának, ha rájuk törne egy éjszaka. Nem 
ők lennének az elsők, akikkel ilyen történik.

Egy károsult

Meg szeretném tudni, hogy hol lehet leadni a használt étolajat 
Gyergyóban. Régebb a piacon gyűjtötték szombatonként, de állító-
lag ott már nem lehet leadni. Köszönöm a választ.

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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Kohn és Grün találkoznak:
– Te, add kölcsön légy szíves a 
fekete ruhádat, mert meghalt a 
nagyapám! – mondja Kohn.
– Persze, természetesen, vidd 
csak.
Néhány hét múlva találkoznak:
– Jó lenne, ha visszaadnád a feke-
te ruhámat! – szól Grün.
– Komolyan beszélsz? ...

Kölcsön

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
SZÜLÉSZETEN
Nem tudom, sapka volt rajta.



8
6. 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. május 28-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Mit gondol, az állam fogja tudni biztosítani a nyugdíjat 
a mostani fiataloknak?

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a potenciális ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

A  Gyergyói Hírlap mindent visz!

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

                                o

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány




