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KÖNCZEY ELEMÉR: ABSZOLÚT

Kié a felelősség, és meddig tart egy garancia? Ez a kérdés vető-
dött fel bennem a napokban a városban sétálva. Majdnem eles-
tem, amikor az egyik helyen nem figyeltem, s nem találtam talajt 
a lábam alatt. Akkor láttam, hogy az építőmunkások nem valami 
csúcsminőségben végezték a dolgukat, megsüllyedt ott a járda. 
Szétnéztem, s végig látom, hogy a térkövek legnagyobb része is 
meg van kopva, a múlté a sima járdafelület. 5-6 évesnél biztosan 
nem régebbi az illető járdaszakasz. A gyenge minőségű munka és 
a gyenge anyag jele. Ez csak egy példa, de ilyen számtalan van a 
városban, naponta lehet látni ilyen bosszantó jeleket. Ismét fel-
teszem a kérdést: kié a felelősség, és meddig tart egy garancia? 
Vagy egyáltalán egy ilyen vállalkozónak meddig ér a lelkiismere-
te? Javasolnám, hogy minden ilyen gyenge minőség miatt tönk-
remenő munkálatnál tegyék ki a táblát: ezt a gyenge minőségű 
járdát, utat, épületet xy cég építette. Óvakodjon tőle!

Szentmiklósi polgár

Megintcsak szomorúság tölt el, pedig örömre volna ok. Az örmény 
fesztivál számos elemében olyan volt, ami igazán színvonalas 
volt és újszerű élményt jelentett a nézők számára. Elismerés illeti 
ezért a szervezőket. A szomorúság amiatt van, hogy ismét zajlott 
egy esemény, ahol a város lakossága megint levizsgázott. Sokan 
mondják, fiatalok is de idősebbek is, hogy porfészek a város, 
semmi nem történik benne, de amikor egy ilyen rendezvény van, 
akkor sehol sincsenek ezek az emberek, pedig saját szemükkel 
győződhetnének meg, igenis van látnivaló Gyergyószentmiklóson.

S. K.

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 szórakozott professzor sétálgat 
a kisfiával.
– Nézd, apu, repülőgép! – ujjong 
a gyerek az égre mutatva.
– ...!

Apa és fia

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
JÓ VICC
Azt, hogy honnan tudja.

– Mondja, mit főz magának az 
anyósa?
– Mindig ugyanazt: bosszút forral!

***

A vidéki úton egy autó jól besüpped 
az úttest közepén tátongó mély 
iszapgödörbe. Egy paraszt éppen 
arra jár és segítőkészen megkér-
dezi:
– Hozzak lovakat és segítsek kihúzni 
az autót?
A sofőr örömmel bólint. A paraszt el 
is megy, rövid időn belül visszatér a 
lovakkal és segít kivontatni az autót, 
ezért az autós ad neki 1000 forintot.
– Tegnap este óta öné a harmin-
cadik autó, jó utat ! – mosolyog a 
paraszt, miközben zsebre vágja az 
ezrest.
– Hogyhogy? Egész éjjel dolgozik?
– Hát persze ! – feleli a paraszt –
Tudja milyen sokáig tart telehordani 
vízzel a gödröt?

***

– Miért utaznak a boszorkányok 
seprűn?
– Mert a porszívó túl nehéz.

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,5983
 Dollár      3,8455
 100 forint 1,4995

Köszöntő
Köszöntjük Kornél nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Kornél: latin eredetű férfinév, a 
Cornelius nemzetségnévből. Je-
lentése: somfa vagy szarv.
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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. szeptember 27-ig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön mit tenne elsősorban, ha telefonon egy ismeretlen 
azt közölné, hogy bajba került egy közeli hozzátartozója?
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A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

16°6°

Időjárás




