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Dollár
100 forint

#vélemények #karikatúra

2 02 1. OK T ÓBE R 2 7., S Z E R DA

PÁRHUZAMOS VILÁGOK

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

4,9476
4,2587
1,3533

Időjárás
Csíkszereda
13° / -2°
Gyergyószentmiklós
13° / -3°
Marosvásárhely
12° / -2°
Székelyudvarhely
12° / -2°
Az olvasó véleménye

Vicc
A székely és a felesége vacsoráznak.
A nő magára borítja a paradicsomos szószt.
Azt mondja a férjének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy
disznó!
– Ja! Meg még le is etted magad!

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmére érdemesek. Szerkesztőségünk nem
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük. A közölt
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Tőlem mindenki úgy nyilvánul meg a Covid kapcsán, ahogy akar. Mindenkinek igazat adok, de azért ennek a járványnak van egy diszkrét bája.
Lényegében az egyik tábor diszkriminálja az egész orvostársadalmat,
és már nyaktilót is emleget, ha oltakozásra biztat, és mint szakképzett
virológus tetszeleg a tömeg előtt, stupidabbnál stupidabb példákkal igazolva véleményét. A másik percben pedig ott áll a háziorvosa ajtaja előtt,
panaszkodik a fájó lábujjára, és elvárja az orvostól, hogy javasoljon rá
gyógyírt, hiszen ő a szakember, ami jogosan elvárható. Én is hiszek a szilvapálinka minden nyavalyát gyógyító misztikus erejében, azt viszont nem
tudom, hogy covidéknál ez járható út-e. Úgy gondolom, hogy sokaknál
nagy a negatív befolyásolási együttható, amely egy fals előítéletet szül,
az előítélet pedig az igazság parazitája. Tisztelettel,
Bilibók Károly
A csíkszeredai Mérleg utca udvarának rendezése során csak egy dolog
rondítja a helyzetet, éspedig a szeméttároló körüli bozót látványa. Nem lehetne kivágni azt a csonka jegenyefát? Nem hiszem, hogy engedély kell rá.
Ismeretlen

» alumínium
és PVC
nyílászárók;
» alumíniumredőnyök;
» garázskapuk;
» külső, belső
párkányok;
» rovarhálók.

Na emberek, amikor a cserépkályhát kidobtátok, mert drága a tűzifa, lehet, hogy nem a legjobb döntés volt? A tömbházlakókat nem
szeretném bántani, de a legjobb megoldás ezen lakások fűtésére a
távfűtés, de nem Romániában! A fali gázkazánok bizonyultak a legjobb
megoldásnak, sajnos csak mostanáig. Egy ideje mindenki a Föld bolygó
felmelegedéséről beszél, és mégis a lakások fűtésére hatalmas pénzeket költünk. Szerintem ez a nagy energiahordozó-válság mesterségesen
keltett pénzügyi spekuláció.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

Utazni akar...
Szőke nő telefonál az információs szolgálathoz:
– Meg tudná mondani, kérem, hogy meddig tart egy repülőút Budapest és Párizs
között?
– Egy pillanat...
– ... (Poén a rejtvényben.)
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
ODANÉZZ!
– ... ébresztesz föl?

