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 Rendőr igazoltat tíz év múlva...
– Neve?
– FlegmuusshCica VOok Oszt Tső
– Férje?
– Csakh Egy EmOos Srác Jelőlj
– Gyereke?
– BélaVokSzija BökjJelöjJ

***

Tanárnő: Na, Móricka, itt van a tér-
kép. Mutasd meg rajta Amerikát!
Móricka: Tessék, itt van!
Tanárnő: Na, osztály, azt tudjátok, 
ki fedezte fel Amerikát?
Osztály: Móricka!

***

– Te gyerek, hova lett az a jó kis 
bugylibicska, amit a múltkor 
adtam neked?
– Hát idesapám, én aztat elcserél-
tem egy jó kis karórára!
– Hogy a Devla vigyen el... és ha 
szidják az anyád a kocsmában, mit 
mondasz? Fél nyolc van...?

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,6587
 Dollár      3,9497
 100 forint 1,4536

Köszöntő
Köszöntjük Anett, Antal nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
 születésnapjukat. 
Anett: az Anna francia becenevé-
ből ered.
Antal: latin eredetű férfinév. A 
név a római Antonius nemzetség-
névből származik, amelynek ere-
deti jelentése ismeretlen.

NappalÉjszaka

26°14°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

KÖNCZEY ELEMÉR: KEMÉNY ÜZENET

Gratulálunk a gyergyói főzőcsapatnak és főként a szakácsuknak a 
hurutos laskalevessel elnyert díjhoz, igazán különleges ízű, nagyon 
finom étel, én is gyakran főzöm. Azt szeretném megtudni, hogy hu-
ruttal más ételt ízesítünk-e, vagy csak az ángádzsábor levest?

Egy háziasszony

Vajon senki nem lát üzletet egy uszodában Gyergyóban? Nem hi-
szem el, hogy a környéken mindenhol kijövedelmező a működteté-
se egy ilyen létesítménynek, és nálunk veszteséges lenne. A strand 
valamikor nagyon jól ment, de azt is hagyták tönkremenni, pedig az 
utóbbi idők meleg nyarain a lubickoltatás biztos, hogy pénzt hozott 
volna a konyhára. A gyergyói Hévízen, Szeredában, Udvarhelyen, 
Parajdon, Szovátán költi el a pénzét, ha strandolni akar.

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.

0726–720 418
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Az olvasó véleménye
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A székely család fát szállít egy 
szekéren. Felborulnak, és a fa 
maga alá temet mindenkit. Kis 
idő múlva kimászik az apa, és rá-
gyújt. Egy óra múlva előmászik a 
gyerek, és szintén rágyújt. Két óra 
múlva megszólal a gyerek:
– Édesapám, anyámat nem szed-
jük ki a fa alól?
Mire az öreg:
– ...

Felborultak

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
A FELFEDEZÉS
Te kígyó!



6
11. 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. június 26-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön mit tesz az elromlott, javíthatatlan háztartási 
gépeivel? Jónak tartaná a háztartási roncsprogramot?

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




