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Gyergyói Hírlap  2018. április 16., hétfő
KÖNCZEY ELEMÉR: KÖZELJÖVŐKÉP

Hűséges olvasó
Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és
elérhetőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre,
és küldje be lapkézbesítőinktől a szerkesztőségbe vagy hozza

Időjárás

8

NappalÉjszaka

22°8°

7. forduló

!

be személyesen a Szabadság tér 15. szám alá,

Válaszoljon és nyerjen

2018. április 24-éig.

Valutaváltó

Szelvénybeküldő neve:
Település:

Euró
Dollár
100 forint

Lakcím:

Ha kertészkedik, gazdálkodik, szokta-e új növényfajták
ültetését kipróbálni? Mi a tapasztalata?

4,6611
3,7778
1,4988

Köszöntő

Az olvasó véleménye

Köszöntjük Csongor nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen a
Azokat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ nyel ven napon ünneplik születésnapjukat.
íródtak, 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 Csongor:
günk
török eredetű régi manemvál 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.gyar személynév, jelentése: vadászmadár.

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!
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A hokicsapatunk is fontos, mert lassan csak egyedüli dolog, amivel Gyergyószentmiklós képes felhívni magára a figyelmet (pozitívan
persze), de azon gondolkodom, hogy mit gondolnak rólunk azok, akik
idegenből jönnek a pályánkra? A szomszédos építmény, ami tekepályának indult mindjárt harminc éve, csak romlik, ismét hajléktalanok,
drogozók tanyája lett. Kérném, hogy aki illetékes válaszoljon: mi lesz
a sorsa? Ha egyebet nem kezdnek vele, legalább bontsák le. Ne kelljen emiatt (is) szégyenkezzünk.

Egy gyergyószentmiklósi taxis

Már többen feltették a kérdést itt az sms-rovatban is, de a városban
is, hogy vajon milyen időre vár a polgármesteri hivatal, hogy végre elkezdődjön a tavaszi takarítás? A város tele van porral, a parkok szeméttel. Hirdessenek meg egy általános takarítási akciót negyedenként. Mi lakók is odaállnánk. A szocsisok csak körbesepregetik az autókat, legyen időben meghirdetve, hogy 1-2 órára tilos közlekedni, s
parkolni egy-egy részen, hogy rendesen lehessen felseperni, s felmosni az utat, s járdát. Aki pedig nem viszi el az autóját, azt büntessék meg a helyi rendőrök rendesen, mert akadályozza a takarítást.
Virág negyedi

0740–140 401

Véleményét elküldhetiSMS-ben:
e-mailben: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
KUKORICA,
NÉPIES.
TEREMSPORT

Ezek a skótok!
Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a potenciális ügyfelekhez?
&VDNKRJ\H]DPĳYHOHWQHPHJ\V]HUĳ
Mi viszont tudjuk rá a megoldást!
&«J¾QNKDW«NRQ\DQMXWWDWMDHODUHNO£PNLDGY£Q\DLW
DWHUMHV]W«VLK£Oµ]DWXQNWHU¾OHW«Q

ANLV«VN¸]«SY£OODONR]£VRNQDNUHQGN¯Y¾OLHUēIHV]¯W«VHNHWRNR]
F«ON¸]¸QV«J¾NHO«U«VHWHUP«NHLNV]ROJ£OWDW£VDLNKDW«NRQ\
LVPHUWHW«VH$]HUēIHV]¯W«VPHOOHWWDP£VLNQDJ\RQIRQWRVNXOFVV]µD
hatékonyság.$NHWWēQHNFVDNHJ\¾WWYDQ«UWHOPH

Két skót találkozik:
– Mi az Glenn, kihúzattad a fogaidat?
– Igen.
– Az összes fogad rossz volt?
– Dehogy volt rossz!
– ...
HEGYCSÚCS
OLASZ
FIZIKUS,
A TÁVÍRÓ
FELFEDEZŐJE

COULOMB

FÉL FONT!

PERU

A Gyergyói Hírlap mindent visz!

AZ ÖRÖK
VÁROS

FAEKE
RÉSZE!

+DP£UYDQV]µUµODSMDNDWDOµJXVDSODN£WMD
HVHWOHJKDW£UR]RWWHON«S]HO«VHLYDQQDNDUUµO
KRJ\PLO\HQWHU¾OHWHQPHNNRUDGDUDEV]£PEDQ
«UGHNOLDWHUMHV]W«Vkérjük, keresse
UHNO£PIHO¾OHW«UW«NHV¯WēNROO«J£QNDW
a személyre szabott ajánlatért!


VOLT

SZÍNÜLTIG

DZSÚSZ

***
Az újdonsült pilóta leteszi az utasszállító gépet, majd minden féket
behúz, de így is csak keservesen
tudnak megállni a kifutópálya szélénél. A kapitány gyöngyöző homlokát törölgeti, majd megkönnyebbülten sóhajt:
– Hű, de meleg helyzet volt! Ez a leszállópálya csak nyolcvan méter
hosszú...
– Igen főnök – jegyzi meg tapintatosan a másodpilóta –, de két kilométer széles.
***
– Doktor úr! Harmincéves leszek
hamarosan, és még nem estem teherbe – panaszkodik egy fiatal páciens.
– Eddig hogyan védekezett?
– Ordítok, csípek, rúgok, harapok,
karmolok, de néha lövöldözök is...

SZ
MAGAM
DOMJÁN ...,
MAGYAR
SZ. NŐ

Csinos asszonyka az orvoshoz:
– Doktor úr! Beteg a férjem. Kijönne hozzá?
– Jól van, asszonyom. Kérem, vetkőzzön le, és mutassa meg, hogy
hol fáj neki!

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

MIVEL
AM.
EGYÜTTES
SZÁRMAZÁS
GAUSS

KEFEDARAB!
BEC.
NŐI NÉV

PDUNHWLQJ#J\HUJ\RLKLUODSUo

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

GRAMM

TONNA
STAR ...,
SCI-FI
FILM

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.
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NÍLUS,
NÉMETÜL

DARAB
HIDEG
ERDÉLYI
SZÉL

CSEN

2

AZ
UDVARRA

Vicc

ÉJFÉL!
SZÁNTÓESZKÖZ

E

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
HOGYHOGY CSAK EZ?

... a többi csak étvágygerjesztő.

EGYETLENEM!

Igazság több van,
valóság egy!

