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KÖNCZEY ELEMÉR: INFLÁCIÓ

Nem vagyok tisztában azzal, hogy mire volt jó a Békény utcában 
a gödrök megtöltése aszfaltporral, mert azt senki sem gondol-
hatta, hogy attól jobb lesz az út. Szégyen ez már nem csak a 
vezetőkre, hanem ránk is, akik ezt tűrjük. Az év elején a megye 
és a város vezetése, s lehet még a parlamenti képviselő is ott 
gyurakodtak a piaci hídnál, s büszkén ígérték meg, hogy most 
összefognak, s milyen jó lesz, mert megcsinálják ezt az utat. Kö-
szönjük az ilyen munkát. És jut eszembe. Egy másik terelőutat is 
ígértek a Szárhegyi úttól az állomásig. Azzal is mi van?

Gyergyószentmiklósi

Ha egy pénzautomatát elköltöztetnek, és az napokig nem mű-
ködik,  akkor az illető bank figyelmeztethetné erre időben az 
ügyfeleket.  Három napig nem tudtam kivenni a fizetésemet. 
Megérdemeltünk volna szerintem egy SMS-t vagy valamilyen 
értesítést. Ha viszont késünk egy napot a részlettel, arra nagyon 
oda tudnak figyelni. Arról azonnal jön a felszólító üzenet. 

Katalin

Sosem lesz tisztaság a városban, amíg hagyják, hogy a kuká-
zók kiszedjék a tárolókból a szemetet. Sajnálom őket, hogy erre 
kényszerülnek, de kötelezni kéne akkor őket a szemetesek kör-
nyékének tisztán tartására. Mert most kiszedik, s otthagyják a 
földön. Onnan aztán széthordja a szél, s a kóborkutyák. 

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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A hadseregben így szól a százados 
az egyik bakához:
– Ha nem inna annyit, már régen al-
tiszt lehetne.
– Lehet – feleli a baka –, de ha egy-
szer bepiáltam, akkor ...

Már régen...

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
HÁT NEM CSODA?
... egyedül a világra jönni.

Az öreg székely nagy kínlódás 
közepette borotválkozik. Odaszól 
neki gyerek:
– Mi a baj, édesapám?
– Életlen a beretva fiam. Nem 
viszi a szakállamat!
– Ne mondja mán' édesapám, 
hogy keményebb a szakálla, mint 
a konzervdoboz, amit az előbb 
nyitottam ki vele!

***

A válóperes ügyvéd a tárgyaláson a 
férjet faggatja:
– Mivel magyarázza, hogy öt évig 
nem beszélgetett a feleségével?
– Nos, nem akartam a szavába 
vágni.

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,5915
 Dollár      3,8732
 100 forint 1,4847

Köszöntő
Köszöntjük Ede, Kálmán nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Ede: férfinév, az Edvárd, Eduárd 
nevek német rövidülése.
Kálmán: török eredetű régi ma-
gyar személynév. Jelentése: ma-
radék, életben maradt.
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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. október 31-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Bizonyos termékek/termények esetén ön ragaszkodik-e ah-
hoz, hogy azok egy adott helységből valók legyenek? 



,gygyyggy

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!
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Időjárás

Frank Júlia

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

40
l

aruhaz.szekelyhon.ro
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

és a 0744-755579-es telefonszámon.
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Lottó
csütörtök, október 12.




