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KÖNCZEY ELEMÉR: BALKÁNI ALKU

Gratulálok a múzeumnak az Esztenafesztivál nagyon gaz-
dag programjaihoz. Külön köszönet és elismerés jár a pász-
toroknak és családjaiknak, akik ingyen kínálták az ételeket, 
egész nap azért dolgoztak, hogy kiszolgálhassák az embere-
ket finomabbnál finomabb készítményekkel. A mai világban az 
ilyesmi szinte hihetetlen. A Jóisten fizesse vissza százszorosan 
valamennyiüknek mindazt, amit szombaton arra áldoztak, hogy 
a fesztiválozók jól érezhessék magukat.

Egy résztvevő

A gyergyószentmiklósi lakosokat arra kérem, hogyha igénybe 
veszik a mások által ingyen felkínált ételt, csak annyit vegyenek 
el, amennyit el is fogyasztanak. Az Esztenafesztiválon a gazdák 
kitettek magukért, de egyes résztvevők leszerepeltek. Az asz-
talokon otthagyták a sok ételt, de volt, aki a kukába dobta azt, 
amiért mások bizony keményen megdolgoztak.

Imre P.

Nem tudom, a vezetőinknek teljesen megfelel az a munka, amit 
az útjavítók végeznek, vagy akarattal csúfolkodnak a néppel. A 
borzalmas állapotokban levő gyergyói utakon pocsék mun-
kát végez a „szakcég”, és úgy tűnik, hogy ez így rendben van 
azoknak, akik számon kéne kérjék őket. Arról volt szó, hogy a 
kanálistetők körül is kiegyenlítik az aszfaltot, de én még ezt nem 
tapasztaltam. Hogy lehet így dolgoztatni?

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.

0740–140 401
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
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A cigány beleesik a meszesgödör-
be, s sehogysem tud kikászálód-
ni onnan.
Felkiállt a társának:
– Há, Gazsi te, nyúcsá má le egy la-
pátot.
– Há, miván Kácsi, két perce vagy fe-
hér ember, ...?

Gödörbe esett

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
NAGY A CSODÁLKOZÁS...
Ugyan, mind a lovamat akarják megvenni.

Nem találok feleségnek valót...
Ahány lányt csak bemutattak, 
egyik sem tetszett anyámnak.
Kivéve egyet, aki pont olyan volt 
mint ő. Az meg apámnak nem 
tetszett!

***
A múlt hónapban elindultam egy 
futóversenyen. Akárhogy igye-
keztem, már a táv első felénél 
eléggé lemaradtam a többiektől. 
Elég szörnyű érzés, ha az ember 
már az elején látja, hogy valószí-
nűleg utolsóként fog befutni, hát 
még ha közben bosszantják is. Az 
előttem futó pasi hátraszólt:
– Mi van, haver? Milyen érzés 
utolsónak lenni?
– Szeretnéd megtudni? – kér-
deztem tőle, és kiszálltam a 
versenyből.

***
A fiatal szöszit megállítja a 
rendőr:
– Mondja, hölgyem, talán nem 
tudja, hogy gyermek csak akkor 
ülhet az első ülésen, ha már 
elmúlt tizenkettő?
– Ugyan, biztos úr, ne vacakoljon 
már velem, hiszen 5 perc múlva 
dél van!

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,5812
 Dollár      4,0999
 100 forint 1,4891

Köszöntő
Köszöntjük Gyárfás nevű olva-
sóinkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Gyárfás: a Gerváz régi magyar 
formája.
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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, 

2017. július 4-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön szerint mennyire éri meg manapság gazdálkodni?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

22°11°

Időjárás

20%
kedvezmény

10%
kedvezmény

30%
kedvezmény

Együtt lenni jó
Régi ár: 58 lej • Új ár: 46 lej

Hógolyó
Régi ár: 34 lej  •  Új ár: 24 lej

Bogyó és Babóca
Régi ár: 27 lej  •  Új ár: 24 lej

aruhaz.szekelyhon.ro
Terjesztési hálózatunkban 
a szállítás INGYENES!

Megrendelhető webáruházunkban, szerkesztőségeinkben, 
újságosbódéinkban és a 0744-755579-es telefonszámon.




