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KÖNCZEY ELEMÉR: ALAPARCULAT

Nagyon jól éreztem magam a csomafalvi farsangtemetésen, jó 
közösségi rendezvény volt. Remélem a továbbiakban is lesznek 
hasonló, jó hangulatú programok. Köszönöm, hogy kikapcsolód-
hattam. 

Egy helybéli

Jó hírt olvastam, Asztalos László orvos fog tartani előadást a 
viszér-problémákról, nagyon várom a csütörtök esti találkozást. 
Nagyra becsülöm a remetei orvos munkáját.

Tisztelettel V. J.

Mindenkit ellenőriznek a hatóságok, honnan van, amije van, 
ha teheneket tart, van-e fülszám, ha tűzifát hord, van-e szál-
lítási engedély. Miért nem ellenőrzik a házi, feketén dolgozó 
autóbontókat?Az alkatrészeket drágán adják, és nem adják visz-
sza a rossz alkatrész árát. Sok autó szétbontva engedély nélkül, 
miért nem néznek utána?

Egy károsult

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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Egy ember elmegy az orvoshoz:
– Doktor úr, nekem van egy 
nagy problémám.
– Mi az ön problémája?
– Mindenen olyan könnyen fel-
idegesítem magam.
– No, de vajon miért?
– ...

Probléma, de nagy...

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
RENDŐRÖK
Telefonon is leszólhatott volna.

A vő vesz az anyósának a szüle-
tésnapjára egy zongorát. Egy hó-
nap múlva egy ismerőse megkér-
di tőle:
– Na, milyen a zongora? Örült 
neki az anyósod?
– Igen, örült, de egy hét után visz-
szavittem a zongorát, és inkább 
kicseréltettem egy trombitára.
– Miért? Egy zongora jobb aján-
dék, nem?
– De, viszont rájöttem, hogy trom-
bitálás közben nem tud énekelni!

***

– Nővérke, már hetedszerre sem 
sikerült eltalálnia a vénámat! 
Döntse már el végre, hogy most 
vért vesz tőlem, vagy tetovál-
ni akar.

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6534
 Dollár      3,7919
 100 forint 1,4915

Köszöntő
Köszöntjük Ella, Linda nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
 születésnapjukat. 
Ella: női név, mely az -ella végű 
magyar nevek (például Gabriel-
la, Petronella) önállósult becene-
ve, illetve több név önálló német 
rövidülése (Eleonora, Elisabeth, 
Elfriede, Erla, Helene stb.)
Linda: a -linda végű nevek be-
ceneve.



8
3. 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, 

2018. február 23-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

Ön szerint, hogy vészelhető át 
a házasság legkritikusabb időszaka?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

2°-4°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit

a megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

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

5/40 40, 8, 12, 26, 30, 29 

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

12, 33, 17, 30, 2   5
451568

968166

6/49 5, 14, 30, 34, 22, 18
Noroc 2104861

Lottó
vasárnap, február 11.




