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Véleményét elküldheti

AKTUÁLPOLITIKA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A volt hadifoglyok gyermekei juttatásának megállapításáról a Hargi-

ta Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrző Ügynökség igazgatójától 

érdeklődnék. A kérések elbírálásának ideje hány hónapra van kitolva? 

Az ügycsomót februárban adtam be, és még türelmesen várok.

Ismeretlen

A csíkszeredai rablások margójára. Lassan oda kerültünk, hogy nem 

mersz kimenni, mert valaki fejbe üt. Ez nem kismértékben a bíráknak 

köszönhető, akik egy-kettő szabadon engedik az ember életét és testi 

épségét fenyegető veszélyes bűnözőket. Tessék az ilyen szabadlábra he-

lyezések helyett igazságot szolgáltatni az áldozatoknak! Az emberi jogok 

az áldozatokat illetik meg, a bűnözőket csak a büntetés. 

Ismeretlen

A csíkszeredai városvezető a beszámolója szerint meg van elégedve 

az elvégzett munkájával, de a városlakók többsége nem úgy látja a 

fejleményeket, főleg a csibaiak és a szécsenyiek, akiknek már annyi 

ígéretet tett az alpolgármesterrel együtt, hogy már ők sem tudják, mit 

ígértek és mikorra. De az biztos, hogy nem csináltak semmit. 

Róbert

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.
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Egy autós elüt egy kövér gyalogost. A hely-

színre érkező rendőr megkérdi:

– Miért nem kerülte ki?

– Nem volt... (Poén a rejtvényben.)

Baleset

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 

HAJÓN
– Jobbra vagy balra?

Időjárás

Valutaváltó

Euró 4,9490
Dollár 4,2758
100 forint 1,3680

Vicc

Egymás mellett legel a teve és a tehén. 

A teve megszólal:

– Ide figyelj, komám, nyissunk tejbárt!

– Remek ötlet – válaszolja a tehén. – De 

hogy képzeled?

– Egyszerűen. Te adod a tejet, én adom 

a bárszéket!

*
Székely fiú hazaérkezik Budapestről, 

visz az apjának egy dobozos sört. Apja 

elveszi a sört, előkapja a bicskáját, 

és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú 

rászól:

– De idösapám! Itt ez a kallantyú. Arra 

való, hogy az ember meghúzza, és ki 

van nyitva a doboz.

– Na igen! Annak, akinek nincsen bics-

kája!

Csíkszereda

14° / -1°

Gyergyószentmiklós

13° / -4°

Marosvásárhely

10° / -3°

Székelyudvarhely

12° / -2°

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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




