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A Szentimre utcában, az egyik fapados kocsma előtt folyama-
tosan parkol egy narancssárga autó. Arra kérném a sofőrt, 
hogy lehetőleg ne foglalja el a teljes járdát, ahogyan azt min-
den egyes nap teszi, reggeltől estig. A helyi rendőröket pedig 
arra kérném, hogy az ilyen járdaelfoglalásokra figyeljenek 
oda, gyalog is csak alig, babakocsival pedig egyáltalán nem 
lehet elmenni a kocsi mellett. 

Ismeretlen

Megköszönném a városi könyvtárnak, hogy számtalan új 
kiadvánnyal, érdekes, népszerű olvasmánnyal bővíti a gyűj-
teményét. Nagyon hálás vagyok ezért, hiszen nem lenne 
pénzem – gondolom, másoknak sem –, hogy megvásároljam 
ezeket, így nagyon jólesik, hogy kikölcsönözhetem. Csak így 
tovább! Köszönöm, és remélem, jó sok könyvvel bővülnek 
még a polcok!

Zsófia

Tisztelt polgármester úr és önkormányzati képviselő urak! 
Tudomásunk szerint a polgármester úr is tanácstag volt a 
régi vezetőségben, és Benedek Árpád Csaba alpolgármester 
is volt. Megígérték, hogy a mezőgazdasági iskola bentlakását 
átalakítják öregotthonná, most meg említést sem tesznek er-
ről. A kutyamenhely fontosabb volt, mint az öregek. 

Kevés reményt, de több törődést váró öregek

Örvendetes, hogy a PUG és PUZ tervek alapján épül váro-
sunk, de a Szászok táborában, a Nyárfa utcában kiadták az 
építési engedélyt, a házak megvannak, de villany, víz, gáz se-
hol, a szennyvízhálózat pedig a maffia kezén van, ha fizetsz, 
akkor rácsatlakozhatsz. Érdekes, ha egy fontos személy épít 
valamelyik utcában, akkor rögtön van minden, még az utcát 
is leaszfaltozzák.

Ismeretlen

Hűséges olvasó-szelvény
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Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
június 15-éig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 91–95-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére május 26-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
95

MAGAYR
HELYSÉG
LAKÓJA

AMPER

LUX.,
OMÁNI,

SPANYOL

TEMPUS

TONNA

FELKIÁLTÓ-
JEL

DUPLÁN:
AFRIKAI
FADOB

ANNO
(RÖVID)

MAGYAR
OPERA-
ÉNEKES

(JÓZSEF)

...
ANNA-TÓ

ÉSZAK

PÁROS
TANÉV

VISSZA:
MEGFELELŐ

JÓD, LAU-
RENCIUM

CSONT
(LAT.)

TEST-
RÉSZ!

ZENE IS LEHET
BELŐLE

ENERGIA

ÉLET

A

!R

TISZTÍTÓ-
SZER

SKÁLAH.

A LELKE
MINDENNEK

ALÁ

2

1

4

G

MÉTER

3

FÉRFINÉV

PARFÜMÖS

D

KÖNCZEY ELEMÉR: SZIMBIÓZIS

0744-109022
e-mailben: uh@udvarhelyi-hirado.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Képtelen

Kisgyerek reggel:
– Anya, fontos megenni ezt a 
tojást?
– Jaj, kicsim, ne nyavalyogj, edd 
meg!
– De anya, ez nem úgy néz ki, 
mint szokott!
– Mondtam már, hogy edd meg!
Kicsit később:
– De anya, legalább a csőrét 
meghagyhatom?

***
– Régóta ismeri a pszichiáter 
urat?
– Igen.
– Maga is mániákus depresszió-
val jár hozzá?
– Nem, én villamossal.
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Időjárás

 Euró       4,5729 
 Dollár      4,1140
 100 forint  1,4748

Valutaváltó

Cím: Kossuth L. u. 13. sz., tel.: 0266-210046, 0751-103915 www.arnikabolt.ro

A nap könyve

George Soros
A multimilliárdos globális hálózata 
és az általunk ismert világ vége

Andreas von Rétyi honfitársához, a tragikusan 
korán elhunyt jól ismert Udo Ulfkotte 
újságíróhoz hasonló bátorsággal és 
oknyomozó igényességgel rántja le a leplet 
Soros György nemzetközi hálózatáról. 

– Mennyibe kerül ez a kutya?
– 500 lejbe.
– És hűséges fajta?
– Meghiszem azt! Már ötször...
– ... (Poén a rejtvényben.)

A piacon

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.

Az olvasó véleménye

Vicc




