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KÖNCZEY ELEMÉR: START-UP NATION

Én még mindig nem tudok átállni erre a villanyáram-kifizetési 
módszerre. Egészen pontosan arra, hogy a számlát meg kell őriz-
ni, s vinni az üzletbe, ahol elveszik a fogyasztásért járó díjat. Tu-
dom, az én hanyagságom, hogy nem hordom mindig magammal, 
így boszúskodva és kétszeri járással tudom csak elintézni, de mi 
van akkor, ha valaki kiveszi a postaládámból? S ugyan bizony, az a 
híres kód, ami azonosítóként szolgált, most mire jó?

Ismeretlen

Gratulálunk, Sándor Csaba a kitüntetéshez! Isten tartson meg, 
hogy még sokáig taníthasd a néptáncot, hogy ne vesszen ki 
unokáinkból se a néplélek!

Valaki, aki tőled tanulta, és soha el nem felejti a tánclépéseket

A medve házhoz jön, ezt tudjuk. Jó lenne olyan ember házába is 
bekopogjon, aki bár tehetne, ujját sem mozdítja, hogy ez az álla-
pot megváltozzon.

K. 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

Véleményét elküldhetisms-ben:

Az olvasó véleménye
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A skót csapat megnyer egy 
meccset. Az edző ragyogó arccal 
gratulál játékosainak az öltöző-
ben:
– Remekül játszottatok, mind-
nyájan megérdemeltek egy kis 
frissítőt. McLeod, ...!

Skóciában

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
APA ÉS FIA
Jó, csak ne nyúlj hozzá!

Kikiált Szent Péter:
– Na, mi az?
– Nem mi az, hanem ki az, fiacskám!
– Jesszusom, megint egy magyar-
tanár!

***

A marketingesek focimeccset ját-
szanak a karbantartók ellen, és ki-
kapnak. Ám mivel a faliújságot ők 
szerkesztik, így ott ez a hír jele-
nik meg:
„Míg a céges focibajnokságon a 
karbantartók csapatának teljesít-
ménye mindössze az utolsó előt-
ti helyre volt elég, a marketinges 
csapat, kemény munkája eredmé-
nyeként, a dobogó 2. fokára áll-
hatott.”

***

Két zsíros kenyér versenyzik.
Melyik nyer?
Amelyik be van sózva.

***

A főnök dicséri a beosztottat:
– Kedves Zoltán, látom nagyon túl-
hajszolt. Gratulálok, csak így to-
vább!

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,5986
 Dollár      3,8421
 100 forint 1,4937

Köszöntő
Köszöntjük Szeréna nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik szü-
letésnapjukat.
Szeréna: a Szerénusz férfinév 
női párja.
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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 milyen témájú, műfajú színházi előadást 
nézne legszívesebben?
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A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

16°6°

Időjárás

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a potenciális ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

  

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

                                o

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány




