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KÖNCZEY ELEMÉR: POLITIKAI FELMÉRÉS

Annyi szomorú emberrel találkozom az utóbbi időben, mindenki 
lógatja az orrát, mintha világvége közeledne, s azon szomorkod-
nának, hogy azt ők nem tudják megállítani. Igen, sarkítottam, 
de azt tapasztalom, sok olyan dolog miatt aggódunk, ami lehet, 
hogy nem is következik be, s ha reális is a fenyegetés, nem tu-
dunk rajta változtatni. A hozzáállásunkon viszont tudnánk. Pon-
tosabban: azon csak mi tudnánk. Ez nem egy szokásos bejegy-
zés az sms-rovatban, de tudom, hogy velem együtt még sokan 
előszeretettel olvassák. Hátha néhányan el is töprengenek a té-
ma fölött.

K. Rózsika

Hogy megrövidültek a távolságok! Gyergyóiak Kínában! Gratulá-
lok a diákoknak és felkészítő tanáruknak is!

Ismeretlen

Úgy tudtam a pásztorokról, hogy hegyi emberek, jól tájékozód-
nak a természetben. Felfoghatatlan számomra, hogy téved el 
valaki annyira, hogy csendőrök keresésére szoruljon.

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

Véleményét elküldhetisms-ben:
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Két férfi beszélget a presszóban:
– Mit szól hozzá, hogy így megsza-
porodtak az ikerszülések? – kérdi 
az egyik.
– Miért csodálkozik ezen? – értetlen-
kedik a másik. – Ilyen közbiztonság 
mellett nem csoda, hogy már az új-
szülöttek sem mernek ...

Hát nem csoda?

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
NEM ISMERI!
... megkérdezte, hogy mi az.

A híres tudós tanítványa sugárzó 
örömmel szalad az tudóshoz:
– Heuréka! Megtaláltam a tökéletes 
oldószert. Az összes ismert anya-
got oldja!
– Hmm... Ez viszont felvet egy érde-
kes problémát!
– Mit?
– Miben akarja tartani?

***

– Melyik az abszolút előkelő étte-
rem?
– Az, ahol még a libamellet is mell-
tartóban szervírozzák.

***

Ügyfél: Áramlopást szeretnék be-
jelenteni.
Ü.i.: Ön honnan tudja, hogy lopják 
az áramot?
Ügyfél: Onnan, hogy én csináltam a 
rendszert, de nem fizették ki a me-
lómat.

***

– Jean, mi ez a dobogás?
– Gyakorlatoznak a futórózsák a 
kertben, uram!

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,5854
 Dollár      3,8831
 100 forint 1,4793

Köszöntő
Köszöntjük Miksa nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Miksa: a Miklós régi magyar 
becézőjéből önállósult, lehet a 
Mikhál névnek a becézője is. Ké-
sőbb, eredetétől függetlenül a 
Maximilián magyarítására hasz-
nálták.
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20. 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. október 31-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Milyen tapasztalatai vannak önnek 
a szegény sorsúak segítésével kapcsolatban?
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A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!
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