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Egy idős házaspár istentisztele-
ten vesz részt. Úgy a felénél az 
asszony odahajol a férjéhez és így 
szól:
– Az imént egy csendeset szellen-
tettem; mit gondolsz, mit tegyek?
A férj válasza:
– Cseréld ki az elemeket a hallóké-
szülékedben...

***
A rendőr megállít egy autóst:
– Mondja, nem figyeli maga a kilo-
méterórát?
– Néztem én, de összetört, amikor 
elértem a 200-at.

***
Idős hölgy lép be a gyógyszertárba.
– Kérem, adjon nekem egy doboz 
Acidum Acetylosalyciliciumot! – 
fordul a patikushoz.
– Acidum Acetylosalyciliciumot? 
Miért nem kér egyszerűen Kalmo-
pyrint?
– Látja, ez az! Nem jutott eszembe 
a neve.

***
– Hogyan nyernek egérutat Skóci-
ában a bűnözők egy autós üldözés 
során?
– Felhajtanak egy fizetős autópályára.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6587
 Dollár      3,9738
 100 forint  1,4333

Köszöntő
Köszöntjük Nóra, Lili nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik  születésnapjukat. 
Nóra: zik, jelentése: Isten az én 
világosságom. 
Lili: Több névhez is köthető, a 
Caroline (Karolina), az Elisabeth 
(Erzsébet), a Julia (Júlia) angol és 
német becézőjéből is eredeztethető. 
A hasonló hangzású angol lily szó 
jelentése: liliom. 

NappalÉjszaka

23°14°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: VALÓ VILÁG

Egyszerűen hihetetlen, hogy Hargita megyében butábbak lennének a 
fiatalok, mint máshol, márpedig, ha az érettségi eredményeket vesz-
szük, akkor nagyon úgy tűnik. És mindig a román jegyek húzzák le a 
médiát. Ennek az országnak egyáltalán nem érdeke, hogy a magyarok 
megtanuljanak románul, ezért nem is várható semmiféle intézkedés 
ilyen ügyben. Ne csodálkozzunk, hogy a fiataljaink külföldön próbál-
nak boldogulni.

Ismeretlen

Nem pártolom a gombaszedésből élőket, de veszélyes, mert sok a 
vipera és a medve.

Ismeretlen

Jó dolog, hogy a szárhegyi hatóság figyelmezteti az embereket az 
idegen csalókról, de sajnos vannak „csalóbb” falustársak, akik azzal 
üzérkednek, hogy idős személyektől hamis papírokkal elveszik földjei-
ket. És ehhez került egy közjegyzőcske is.

Egy jóakaró

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:
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Két alma néz lefelé a fáról a világra. 
Azt mondja az egyik:
– Látod az embereket? Ölik, gyil-
kolják, rabolják egymást. Ha ez így 
megy tovább, tobb mint biztos, 
hogy csak mi, almák maradunk 
meg a Földön.
Mire megszólal a másik:
– ...

(Poén a rejtvényben.)

A fáról nézve...

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
OKOS LÓ
...az állatorvost hívta ki.
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13. 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. július 27-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön hol strandol, ha éppen arra van kedve?




