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Felszállás előtt egy hosszabb vá-
rakozás után a stewardess közli az 
utasokkal:
– Elnézést kérünk a késedelemért, 
de a pilótának nem tetszett a balol-
dali hajtómű hangja, így kénytele-
nek vagyunk másik pilótát keresni.

***

Egy nő elmegy a pszichológushoz:
– Doktor úr kérem, segítenie kell a 
férjemen! Egy pár hónapja azt gon-
dolja magáról, hogy ő egy verseny-
ló. Nyerít, állva alszik, zabot és fü-
vet eszik.
– Nem probléma – válaszolja az or-
vos. – Meg tudom gyógyítani, de 
sajnos nem lesz olcsó.
– Ó, a pénz nem számít! Megnyerte 
az utolsó 3 pénzdíjas versenyét.

***

– Képzeld, a szomszédasszonyun-
kat baleset érte!
– Hol sérült meg?
– Az arcán, de szerencsére egy ki-
tűnő plasztikai sebészhez került. 
Most ugyanolyan az arca, mint ré-
gen.
– Óóh, a szegény!

Vicc

Valutaváltó
 Euró       4,6338
 Dollár      3,9251
 100 forint 1,4602

Köszöntő
Köszöntjük Paszkál nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik  születésnapjukat. 
Paszkál: a héber eredetű latin 
Paschalis név rövidülése, a jelentése: 
húsvéti, régen a húsvétkor született 
gyerekek kapták ezt a nevet.

NappalÉjszaka

19°7°

Időjárás

Kövesse
térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

KÖNCZEY ELEMÉR: TENDENCIA

Azt hallottam, voltak, akik felhördültek Balázs Jóskára, hogy talál-
kozni hívja a zarándokokat. Hörögjenek, ha nagyon akarnak, de ez 
nem légyott, nem is magyar–magyar találkozó, ha jobban elolvas-
sák, nem kell a sorok között keresgélni sem, az égi édesanyákkal 
való találkozásra céloz. Ezért indul vidáman, elsősorban nem a cim-
borák látására... bár az sem lenne bűn. Viszont látásra!

Ismeretlen

Serpenyővel ütötte fejbe a férjét, na ezt nevezem hírértékűnek. Iga-
za volt a pszichológusnak, amíg más nehézségeiről olvasunk, addig 
a mieink háttérbe szorulnak. Ráadásul egy ilyen eseten kacagni is 
lehet... pedig sírni kellene.

G. 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:
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Az újdonsült autótulajdonos mér-
gesen ront be a kocsi előző gaz-
dájához:
– Amikor az árban megegyeztünk, 
ön azt mondta, egyik amulatból a 
másikba fogok esni! És most tes-
sék, be sem indul a járgány!
– ...

Azt mondta ...

A lapunk legutóbbi számában megjelent rejtvény megfejtése:
KÖLCSÖN
Nagyapámon van.
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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, 

2018. május 28-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

Hűséges olvasó

 A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Önnek mit jelent a zarándoklat, milyen érzést, 
emléket hoz elő?

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




