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SZÓRAKOZÁS

Gyergyói Hírlap  2017. május 19–21., péntek–vasárnap
KÖNCZEY ELEMÉR: SZIMBIÓZIS

Hűséges olvasó
Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és
elérhetőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre,
és küldje be lapkézbesítőinktől a szerkesztőségbe vagy
hozza be személyesen a Szabadság tér 15. szám alá,
2017. június 2-áig.

Időjárás

5

NappalÉjszaka

19°4°

10. forduló

!
Válaszoljon és nyerjen

Valutaváltó

Szelvénybeküldő neve:
Település:

Euró
Dollár
100 forint

Lakcím:
Ön milyen hozadékot vár a székelyföldi polgármesterek
vagy
gy hasonló vezetők találkozásaitól?

4,5729
4,1140
1,4748

Köszöntő
Köszöntjük Ivó nevű olvasóinkat,
valamint mindazokat, akik ezen a
napon ünneplik születésnapjukat.
Szombaton az Bernát, vasárnap
a Konstantin nevűek ünneplik
Azokat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ
névnapjukat
nyelven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek.
Szerkesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fonszáma it nem je gyez zük.
Az istentisztelet vége felé a
A Gyergyói Hírlap szerdai lapszámában megjelent olvasói véle- lelkész megkérdezte nyáját:
ményhez szólnék hozzá. Kedves „Ismeretlen”: értékes soraiból – Hányan bocsátottatok meg az
kiszűrtem, hogy önnek nincs nyolcadikos gyermeke. Mivel a
ellenetek vétkezőknek?
tanügyben dolgozom, veszem az írás erejét, és fel szeretném
Mindenki feltartotta a kezét,
(ha lehet) világosítani a következőkről:
kivéve egy törékeny idős hölgyet.
1. A vizsgákat a minisztérium találta ki.
– Jones asszony!? Ön elzárkózik
2. A tanárok nem stresszelik (!!!) a diákokat a vizsgákkal, haattól, hogy megbocsásson ellennem jóindulattal, tudásuk legjavával próbálják felkészíteni
ségeinek?!
őket.
– Nekem nincs egyetlen ellen3. Ha tud olyan elismert szakmát (az orvos és az informatikus
ségem sem – mondta kedvesen
kivételével), amiről a diákok vizsga nélkül oklevelet kapnak,
mosolyogva az apró hölgy.
– Asszonyom, ez igen szokatlan.
türelmetlenül várjuk a felsorolást.
Megkérdezhetem, mennyi idős
M. Gy.
is ön?
– Kilencvennyolc múltam – felelOlvastam, hogy letörték a főtéri emlékfát. Javasolnám, hogy
te az ősz matróna.
ha ilyen eseteket rögzít valakinek a kamerája, azt tegyék közzé – Kedves asszonyom, megkérhea Facebookon. Hadd lássa mindenki, hogy kik a rongálók. Egy
tem, hogy jöjjön ki ide a gyülemegszégyenítés többet ér, mint egy pénzbüntetés.
kezet elé, s mesélje el nekünk,
miképpen lehetséges, hogy
Gyergyói
valaki majdnem százéves, és
nincs egyetlen ellensége sem?
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Így szól a közAz aranyos néni kitotyogott a
mondás, de azért nem kötelező az ágyásból kitépni, amit más
lelkész mellé, szembefordult a
ember ültetett. Sírról lopni pedig egyszerűen minősíthetetlen
gyülekezettel, és csak ennyit
dolog.
mondott angyali mosollyal:
Ismeretlen
– Túléltem a rohadékokat!

Az olvasó véleménye



A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Vicc

0740–140 401

Véleményét elküldhetisms-ben:
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
OROSZ
VÁROS

Az örökszég...
– Ma szülői értekezleten voltam – újságolja a feleség. A tanító néni azt
mondta, hogy a mi Pistikénk átlagon felül okos. Az eszét valószínuleg
tolem örökölte!
– ...

TOLLFORGATÓ
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IDEGEN
NŐI NÉV
KUTYA
SUGÁR
NARANCSHÉJAK!
KÉZZEL
JELEZ

TÖBBSZÖR
SZÓBAHOZ

FERTŐTLENITŐSZER

...-...
GÁBOR;
SZÍN.NŐ
FÉLELEM!

CSAHOLÓ
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EGYE!

FÉLSZ!
FOSZTOGAT
SZERELEM
OLASZUL
NEM
ERRE!

PÁROS
VÉTÓ!
HECCEL

...
FRANCISCO
E NAP
BÁRÁNYBÖRÖK!
ALMAMAGOK!

OMLADÉK
MÉTER

PAPÍRMÉRTÉK
LILIOMFAJTA
NEWTON

PAPÍRRA
VET

G

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
BARÁTOK EGYMÁS KÖZT
Még sokkal részegebb is.

