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Három idős hölgy az öregedés 
nyavajáiról beszélget.
Az első hölgy :
– Velem gyakran előfordul, hogy állok 
például a hűtőszekrény előtt, egy do-
boz mustárral a kezemben, és egysze-
rűen nem emlékszem, hogy most vet-
tem-e ki onnan, vagy most akarom 
visszatenni.
A másik idős nő erre ezt mondja:
– Igen, velem is előfordult már, hogy 
álltam a lépcső közepén, és képtelen 
voltam rájönni, vajon felfelé vagy lefe-
lé indultam el.
A harmadik gyorsan mondja:
– Szerencsére nekem nincsenek ilyen 
problémáim. Ezt le is kopogom... Na-
hát! Ti is hallottátok? Biztos a postás 
az, megyek, és megnézem mit akar.

***

Ha úgy gondolod, hogy senki nem 
törődik veled, próbáld egyszer nem 
fizetni az autód részleteit...

***

– Mi az abszolút értelmetlenség?
– ???
– Az aludttejtől megkérdezni, hogy 
mit álmodott.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6647
 Dollár      3,9701
 100 forint 1,4559

Köszöntő
Köszöntjük Vazul nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik  születésnapjukat. 
Vazul: a név régi magyar Wazul 
alakjának téves olvasatából szár-
mazik, ennek helyes kiejtése Vászol, 
Vászoly.

NappalÉjszaka

23°12°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

KÖNCZEY ELEMÉR: KEZDŐDIK

Hihetetlen, hogy ötven éve halogatott kérdés üti fel a fejét. Ezt vala-
hogy rendezni kellene, hogy ne szegény csángók igyák meg a levét. 
Az a gyanúm, ha most Hargita megye nem áll a talpára, Háromkút 
után jön, pontosabban megy Gyilkostó üdülőtelep is, mert ugye, a 
Békás-szorost már nem kell féltenünk. 

Ismeretlen

Komolyan kellene venni a tömbházak közötti, kivénhedt fákat. Van, 
ahol a fiatalokat is kivágatnák, máshol a korhadtakat is védik. Úgy 
gondolom, egy szakembercsapat kellene felleltározza, és eltávolítsa 
azokat, amelyek tényleg veszélyforrást jelenthetnek egy viharban 
az emberekre, javakra nézve.

K. L.

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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Két rendőr tanakodik a belvárosi 
buszmegállóban.
– Busszal megyónk, vagy gyalog?
– Hát, ...

Rendőrök

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FELBORULTAK
Minek, úgy se szivarozik



7
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!

Önnek mi a véleménye a hátomkúti helyzetről?

Érvényesség: 2018. június 1. – 27.

10-es, normál 
típusú képekre, 

minimum 100 db fotó 
rendelése esetén 

0,28 lej/db.

NAGY NYÁRI FOTÓAKCIÓ




