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KÖNCZEY ELEMÉR: SZEZONÁRÚ

Érdekes, hogy az egyik reál szakos tanár órájára kötelezően számoló-
gépet kell vigyenek a diákok. Ezzel semmi gond, de azzal igen, hogy a 
telefonok számológépét nem szabad használni, csak kimondottan az 
erre a célra kifejlesztett eszköz a jó. És vajon azt tudja a kedves tanár, 
hogy egy ilyen kütyü mennyibe kerül az üzletben? Remélem, sok szü-
lő úgy gondolja, mint én: fölösleges pénzkidobás számológépet ven-
ni, amikor alkalmas a számolásra a telefon is. Végre pozitívuma is le-
het annak, hogy a telefon állandóan ott a diákoknál, így nem kell attól 
tartsanak, hogy megszidódnak, ha otthon felejtik.

Egy anya

Én nem emlékszem arra, hogy fiatal koromban divat lett volna 
megrészegedni nagypénteken, mégis azt hallom, hogy ez egy régi 
gyergyói hagyomány. Hát kedves embertársaim: ezt a vidéket tud-
tommal hívő keresztény emberek lakják, és nem hiszem, hogy Jé-
zus keresztre feszítésére dínom-dánommal emlékeztek volna ré-
gebb. Valaki kitalálta ezt a kígyómarásos hülyeséget pár évvel ez-
előtt, és mivel az emberek szeretnek inni, hát jól jött a mese, sajnos. 
Ideje lenne észhez térni!

B. Varga

Köszönöm az emberségét annak a gyergyói fiatal lánynak, aki visz-
szaszolgáltatta az úton elhagyott pénztárcámat az irataimmal és a 
pénzzel együtt. Isten fizesse meg jóságát.

Egy Bucsin negyedi asszony

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.

0740–140 401
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
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Egy beteg felkeresi a pszchiátert, mi-
közben hadonászik a feje felett:
– Doktor úr, segítsen rajtam! Legyek 
repkednek a fejem körül.
Mire az orvos szinte a feje felett ha-
donászva:
– ...

Hess el innen!

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
EZ DÖLYFÖS!
Fogalmam sincs.

Az autószerelőnek panaszkodik a 
tulajdonos:
– Ha kanyarodom, mindenféle fur-
csa koppanás hallatszik a kocsi há-
tuljából.
A szerelő megy egy próbakört, és 
tényleg hallja a furcsa hangot. Ha 
balra kanyarodik, akkor a jobb ol-
dalról, ha jobbra kanyarodik, a bal 
oldalról. Felnyitja a csomagtartót, 
majd visszaviszi az autót a tulajnak:
– Szerintem meg fog szűnni a ko-
pogás, ha kiveszi a csomagtartóból 
a tekegolyót.
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Lottó

Valutaváltó
 Euró       4,5407
 Dollár      4,2178
 100 forint 1,4492

Köszöntő
Köszöntjük Konrád nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Szombaton a Csilla, Noémi, 
vasárnap a Béla nevűek ünnep-
lik névnapjukat.



6
8. 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, 

2017. április 18-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön mivel tölti szívesen a szabadidejét?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!
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