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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Hurrá, gratulálok! Végre elhangzott az örömzenélésen, hogy az 
Incognito és barátai nem háromszáz embernek, zárt ajtók mö-
gött fognak muzsikálni, hanem szabadtéren, mindenkinek. Ne 
firtassuk a kérdést, hogy hogyan is képzelték ezt a város veze-
tői, inkább örvendjünk annak, hogy jóra fordult minden. Mi ott 
leszünk, összetartozunk. 

Szentmiklósi

Többen megjegyezték, és egyetértek velük: amekkora főzőver-
seny volt a sétálóutcában, azt gondoltuk, szeméthalmok marad-
nak utána még napokig. Másnap reggel csalódhatott a pesszi-
mista, hiszen nyoma sem volt a parádénak. Ha ezt a város teljes 
területére kiterjesztenék, és a mocskot nem a szél hordaná ösz-
sze, emelném a kalapom.

Ismeretlen

Karácsony készül, emberek... csak ezt üzenem annak a család-
nak, akinek civódásától hangos a tömbház. Megszülethet a kis-
ded, megszülethet a békesség. Utóbbit csak akarni kell.

Egy szomszéd

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
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– Papa, ugye te azt mond-
tad, hogy a kirakatüveg 
törhetetlen?
– Igen.
– ...

Igaz-e?

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
NEM TUDJA...
Balog Pistike.

– Mi a számítógépes szépség-
ápolás?
– Átküldök neked egy giga bájt!

***

– Betartotta a tanácsomat és nyi-
tott ablaknál aludt?
– Igen, doktor úr.
– Tehát az asztmája nyomtalanul 
eltűnt?
– Nem, doktor úr. Nyomtalanul 
az aranyórám és a színes televízi-
óm tűnt el.

***

Megszólítják az öreg székelyt a 
vásárban:
– Bátyám, magáé ez a borjú?
– Nem, fiam, a tehenemé.

Pistike kérdezi a tanárnőt:
– Tanárnő! Miért kell dolgozatot ír-
nunk?
– Mert ha pofára osztályozok, na-
gyon pórul jársz!

***

– Aztán mit csinál ebből a szép, 
nagy darab marhahúsból fősza-
kács úr? – kérdezi a kukta.
– Hát fiam, lesz belőle 
szarvaspörkölt, vaddisznósült, őz-
filé, zergetokány és vagdalt liba-
mell.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6321
 Dollár      3,9175
 100 forint 1,4722

Köszöntő
Köszöntjük Ambrus nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik szü-
letésnapjukat.
Ambrus: férfinév, a görög 
Ambrosziosz név rövidüléséből 
származik. Az Ambroziosz jelen-
tése: halhatatlan.

4
24. 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. december 22-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön miben leli meg az igazi boldogságot?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

1°-7°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!0744-755579 30

lej

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

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

A  Gyergyói Hírlap mindent visz!

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

                                o

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány




