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Véleményét elküldheti

ÚJ GENERÁCIÓS PROTOTÍPUS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Tisztelt vírustagadó és oltásellenes állampolgárok! Végre ébredjetek fel, 
és szembesüljetek ezzel a szörnyű háborús helyzettel, ami az ország-
ban kialakult! Ehhez a ti felelőtlenségetek nagyon hozzájárult. Arra gon-
doltok-e, hogy ez a különben is szegény ország hogy tudja viselni a betegek 
gyógyítására szükséges óriási költséget? Elkeserítő, hogy ilyen szinten 
vagyunk, a világ szégyenfoltja. Aki még mindig hitetlen, ne a téves in-
formációkat terjessze, hanem a szakemberek véleményét hallgassa meg! 
Ismeretlen

Zöld Csíkszeredáról jut eszembe a következő kérdés: Miért van az, hogy 
a külön gyűjtött zöldhulladékot ugyanarra a kukásautóra dobálják fel, 
mint amelyikbe a többi szemetet? Azok a vékony zsákok egyből ki-
hasadnak, kétlem, hogy levelenként különválogatnák az egészet…
Ismeretlen

Növekedett a minimálbér, ez igen! 30 vagy 40%-kal emelkedik az 
üzemanyag ára és minden más, ezek mellé lesz jövőre egy 10%-os 
emelés, ha lesz belőle valami. Ez igen!
Ismeretlen

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye
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Az aluljáróban egy fiatal nő így kiabál:
– Kék ibolyát tessék! Kék ibolyát tessék!
– Egy rendőr odamegy hozzá, és le-
torkolja:
– Itt tilos árulni. Igazolja magát! Hogy 
hívják?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Tilos

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NAGYÁRUHÁZBAN
– ... a játékteremben tartózkodom.

Időjárás

Valutaváltó

Euró 4,9490
Dollár 4,2444
100 forint 1,3745

Vicc

Kis kannibál gyerek ül a ház előtt. Így 
siránkozik:
– Éhes vagyok, éhes vagyok!
Gondol egyet, bemegy a házba. Jó félóra 
múlva kijön, megint elkezd siránkozni:
– Árva vagyok, árva vagyok!

Csíkszereda
16° / 3°

Gyergyószentmiklós
15° / 3°

Marosvásárhely
16° / 3°

Székelyudvarhely
16° / 3°

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.




