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KÖNCZEY ELEMÉR: ERŐS MEZŐNY

A gyergyói Fun Fm rádión a 90,6-on miért csak néha van adás? 
Szeretnék minden nap zenét hallgatni állandó reklámok, órán-
kénti hírek és „fölösleges duma nélkül”!

Ismeretlen

Nem tudom, ki vagy te suhanc, aki tegnap a Kaufland előtt meg-
pofozta azt a lányt. Hamar elmentél a kocsival, mert vissza-
kaptad volna. Azt sem tudom, miért ütötted meg, de azt igen, 
hogy ha apád lennék, letörném mind a két kezedet, amivel nőt 
bántasz!

Ismeretlen

Jó érzéssel tölt el az a tudat, hogy a mi kis városunk, 
Gyergyószentmiklós és Tekerőpatak minden téli olimpián jelen 
van. Nem kicsi teljesítmény.  Gratulálok Sára Tímeának és szur-
kolok neki. Méltó követője ő elődeinek Antal Zsoltnak, György 
Mónikának, Ferencz Rékának és még korábbi sportolóknak! 

T. István

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

ESZKIMÓ-
CSÓNAK
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MŰVÉSZI
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ANGYAL-
RANG

ÁLLJA
A SARAT
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CIMKÉVEL
ELLÁT

OSZTRÁK,
NÉM., SP.

POLCRA
TEVŐ

IRÁNYÁBA

KALÁN!

T
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AM. VÁROS

HELYBEN
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– Vannak olyan emberek, 
akik sportnak tekintik 
a horgászást. Mások 
unaloműzőnek. Én az ide-
geim megnyugtatásáért 
horgászom. És ön, miért 
horgászik?
– ...

A tó partján

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
PROBLÉMA, DE NAGY...
Mit miért?!

Két láncra vert kutya beszélget:
– Te haver, téged mikor enged el 
a gazdád?
– Havonta háromszor.
– Jó, de mikor?
– Először amikor a gázszámlás 
jön, másodszor a villanyszám-
lásnál, harmadszor pedig a 
vízszámlásnál.

***

– Apu, kipróbáltam délután az új 
sportmotorodat.
– Na, és milyen?
– Elmeséljem, vagy elolvasod 
holnap az újságban?

***

A nénike beül a gyóntatószékbe:
– Plébános úr, hogy milyen a mai 
világ. Olyan filmet vetítenek a 
moziban, hogy ötször botránkoz-
tam meg rajta.
– Hogyhogy ötször?!
– Hát ötször néztem végig!

***

Pistike hazajön a vándortáborból, 
és lelkendezve meséli a mamájá-
nak, hogy láttak egy nagy kígyót.
– Tudod anyu, teljesen úgy moz-
gott, mint a Buksi farka, csak nem 
volt rajta kutya.

Vicc

Valutaváltó

 Euró       4,6572
 Dollár      3,7738
 100 forint 1,4940

Köszöntő
Köszöntjük Bálint, Valentin 
nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezen a napon ünnep-
lik  születésnapjukat. 
Bálint: a latin Valentinus csa-
ládnévből származó férfinév. A 
Valentinus alapszava, a valens je-
lentése erős, egészséges. 
Valentin: a név latin eredetijé-
hez közel álló alak.
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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

Követi-e a téli olimpia eseményeit, 
melyik sportágakat nézi?

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

NappalÉjszaka

-1°-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




