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KÖNCZEY ELEMÉR: JÖVŐKÉP

Elszomorító, hátborzongató a nap mint nap tapasztalható állat-
kínzás. Szerintem az  ilyen személy embertársainak is abszolút hi-
degvérrel árthat.

Egy állatszerető

Hihetetlen, hogy újabban milyen lakásárak vannak. Az ember 
már sírni sem tud, csak röhögni ezeken az árakon. 45 ezer eu-
ró egy hitvány kétszobásért, 60 ezer egy háromszobás lakásért. 
Mégis honnan legyen az átlagembernek ennyi pénze? S mégis 
mit gondolna? Tényleg ebből akarnak meggazdagodni az embe-
rek, mások szenvedéséből? Mert éhen kell halni, hogy azokat a 
hiteleket fizetni tudja egy fiatal pár.

Zsófia

Nagyon remélem, a városnapi ünnepségre összeszedik a kóbor 
ebeket Gyergyószentmiklós utcáiból, lakónegyedeiből. Színvo-
nalas rendezvényekkel készülnek, ne hagyják, hogy éppen ezek 
a kóborok megkeserítsék az ünnepet. Gondoskodjanak ezt a 
problémát megoldani, mert egyre több kóbor kutya jelenlik meg 
a városban.

V. M.

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:

Az olvasó véleménye
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– Doktor úr, nagyon rosszul vagyok!
– Mindjárt felírok valami szert, attól 
jobban lesz.
– És ha nem használ?
– ...

Felírja...

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
EGYSZERŰ
... az ellenkezőjét mondom.

Székely bácsi komor arccal vacsorá-
zik az étteremben: zavarja a zenekar 
hangos játéka. Odahívatja a pincért:
– Mondja, főúr, meg lehet kéri a ze-
nekart, mit játsszanak?
– Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
– Szóljon nekik, hogy amíg eszek, 
játsszanak inkább pókert.

***

Egy tevehajcsár bandukol a sivatag-
ban, de a tevéje egyre szomjasabb 
így már nem bír menni, lefekszik.
A tevehajcsár nézi, de nem tud vele 
mit kezdeni. Arra jár egy motoros 
csapat, és megkérdi tőlük a tevehaj-
csár, hogyhogy nem forr fel a mo-
torjuk ilyen nagy forróságban, mire 
a válasz: mivel léghűtéses a motor, 
minél gyorsabban hajtjuk, annál ke-
vésbé fog felmelegedni. Ezt meg is 
fogadja a tevehajcsár, megvárja, míg 
a tevéje feláll, majd iszonyat mód 
meghajtja. A teve teljesen kiszárad, 
összeesik és meghal. Leszáll róla a 
hajcsár és így szól: mi van wazze, 
megfagytál?

***

A szülők szomorúan nézegetik 
Zénóka év végi bizonyítványát. Az 
apa megszólal:
– Fiam, az egyetlen dolog, ami vi-
gasztal, hogy biztos vagyok benne, 
nem csaltál a vizsgákon.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6495
 Dollár      3,9913
 100 forint 1,4898

Köszöntő
Köszöntjük Aliz nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Aliz: héber–germán–fran-
cia–angol eredetű női név az 
Alice névből ered, ez viszont az 
Adelheid, Alexandra és Elisabeth 
női nevek önállósult beceneve 
angolul és franciául.
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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. november 23-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Önnek mi a véleménye a házi feladatok 
mennyiségéről, hasznáról és szerepéről?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

8°2°

Időjárás

36
lejlej

webáruházunkban,

telefonszámon.

Terjesztési hálózatunkban
a szállítás INGYENES!

aruhaz.szekelyhon.ro




