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A szupermarketben egy biztonsági 
őr csodálkozva látja, hogy egy sző-
ke nő a zöldséges részlegnél te-
lerakja a kosarát uborkával, majd 
amikor megtelt, visszarakja őket 
a polcra. Miután a nő ezt vagy há-
romszor megismétli, odamegy 
hozzá és megkérdezi:
– Ne haragudjon hölgyem, de 
megkérdezhetem, hogy mit csi-
nál?
– Most voltam kozmetikusnál, és 
azt mondta, hogy jót tesz az arc-
bőrömnek az uborkapakolás!

***

A személyzeti osztályon egy fiatal-
ember felvételi kérelmét vizsgálják.
– Fiatalember, az aktáiból az derül 
ki, hogy gyakran változtatta a mun-
kahelyét. Mennyi ideig dolgozott az 
utolsó munkahelyén?
– Nem tudom, nem volt nálam az 
órám.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6607
 Dollár      3,9804
 100 forint 1,4349

Köszöntő
Köszöntjük Dalma, Izabella 
nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezen a napon ünneplik 
 születésnapjukat. 
Dalma: magyar eredetű női név, 
Vörösmarty Mihály alkotta ere-
detileg férfinévnek a Zalán futá-
sa című hőskölteményben, talán a 
nyelvjárási dalma szóból, aminek a 
jelentése: testes.
Izabella: női név vagy az 
Elisabeth (Erzsébet) spanyol ere-
detű alakváltozata vagy a babi-
loni-héber eredetű bibliai Izebel, 
Jesabel névnek a módosulása, 
aminek jelentése: Bál isten föl-
emelt, vagy: van úr.

NappalÉjszaka
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Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: ALAMIZSNA

Tűrhetetlen, hogy minden mögött hátsó szándékot kell ke-
resni. Mert legtöbbször, sajnos, az ember nem keresi potyá-
ra. Itt van az érettségi és a magyar diákok „meghúzása”, de kí-
váncsi lennék én valami más hátterére is. Ugye, nagyon vártuk a 
gyergyószentmiklósi általános rendezési terv megjelenését, hogy 
végre az építkezések és felújítások körül rend teremtődjön. Boldo-
gan mondta a polgármester, megszületett az aktán az utolsó mi-
nisztériumi pecsét is. Hallottuk, hogy lesz sajtótájékoztató, ismer-
tető, s vártuk az olvasnivalót. Telik az idő, nem látható az a sürgős-
ség, amiről hittük, hogy létezik. Vajon miért? Lenne valami az ügy 
háta mögött, az árnyékban?

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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– Ugyebár a képen is láthatjátok, 
a New York-i Szabadság-szobor 
egyik kezében könyvet tart, a má-
sikban fáklyát. Ki tudja megmon-
dani, mit jelképez a fáklya? Tes-
sék, Móricka!
– Azt, hogy ...

Móricka felel

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
A FÁRÓL NÉZVE...
A zöldek vagy a pirosak?
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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 mit tenne kötelezővé a székely nép számára?

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




