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KÖNCZEY ELEMÉR: STÍLUSOSAN

A városvezetés illetékeseinek figyelmébe ajánlanám, hogy 
kezdjenek valamit a főtéri zöld ponyvás virágárus asztalokkal. 
Amikor tele vannak virággal (elég ritkán), akkor tetszetős, szép 
látványt mutatnak, helyük van a központon. De amikor üresek, 
akkor lehangoló roncsnak néznek ki. A szél rángatja a ponyvát, 
ha erősebb, akkor fel is borítja. Nem néznek ki sehogy. Javasol-
nám, hogy vagy kötelezzék a használóikat, hogy naponta töltsék 
meg virággal ezeket az asztalokat, vagy szállítsák el a központ-
ról. Esetleg tegyék szállíthatóvá és az árusok vigyék-hozzák, 
amikor szükség van rá. 

Ismeretlen

A Rubin vendéglőben ebédeltem minap, és az ablakon keresz-
tül láttam, hogy külföldi turisták nézelődtek, fényképezkedtek. 
Lefényképezték a szép épületeket is. De nem csak azt, mert sok 
kép készült a szálloda előtti járdáról is. Érdekes volt számuk-
ra, mert biztosan nem láttak még ilyent, ott ahonnan jöttek. 
Mostmár szinte az egész városban jók, újak a járdák, de ez a 
járdaszakasz, a Rubin sarkától felfelé kimaradt. Nem tudom 
mi az oka, de elég szégyen a városra nézve. Én nem értettem, 
mit beszéltek azok a turisták, de ha a képeket valamilyen találó 
megjegyzéssel kiteszik a facebookjukra, vagy más helyre az 
interneten, az nem lesz jó reklám Gyergyószentmiklósnak.

Egy aki szeretné, ha jobban mennének a dolgok

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

Véleményét elküldhetisms-ben:
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A cigány elmegy a munkaelosz-
tóba.
– Volna számomra valami munka? 
– kérdi.
– Itt van mindjárt egy vezérigazga-
tói állás, megfelel?
– Uram, maga gúnyolódik velem?
– ...! (poén a rejtvényben).

Volna-e számára?

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
NEM SOK?
... a leves kevés a sóhoz.

– Mit parancsol a kedves vendég?
– Teknősbéka levesük van?
– Evett már ön teknősbéka levest 
kedves uram?
– Nem én, soha életemben.
– Akkor van!

***
– Kivel beszélgetsz?
– Csak magamban beszéltem.
– Mondtam már, hogy ne állj szóba 
minden eszementtel!

***
Ügyvéd kérdezi a védencét:
– Amit elmondott, az a tiszta 
igazság?
– A tiszta igazat mondtam. A többit 
majd tegye hozzá az ügyvéd úr.

Vicc

5/40 26  16  12  22  19  6

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

33  19  13  39  34  11
888396

038314

6/49 16  14  7  47  21  27
Noroc 0877091

Lottó

Valutaváltó
 Euró       4,5750
 Dollár      3,9057
 100 forint 1,4986 

Köszöntő
Köszöntjük Tiborc, Zsuzsanna 
nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Szombaton a Klára, vasárnap 
az Ipoly nevűek ünneplik név-
napjukat.



3
16. 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. augusztus 29-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Mennyire viseli meg önt ez a szokatlanul meleg időjárás?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Mindenkinek lehet igaza,
de valóság csak egy van.




