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Megkérem az illetékeseket, intézkedjenek, mert Boldogfal-
ván, a 154. házszám alatt elviselhetetlen, hogy a pöcelé a 
sáncba folyik. Ki a főútra ilyen nagy melegben.

Ismeretlen

Nem tudták felfogni a helyi rendőrök, hogy ha valakihez hoz-
zászólnak, elsősorban nem tegezik, és normálisan beszélnek 
az emberekkel. 

Ismeretlen

Meg tudná valaki mondani, mi lesz a Küküllő Fások utcai 
partszakaszán összegyűjtött szemét sorsa? Talán arra vár-
nak, hogy az egészet szétszórják? Mint ahogy már be is in-
dult a szétszórási akció!

Egy mindennap arra járó

A farkaslaki vízszolgáltató ne a rendes fizetőit akarja ellen-
őrizni, hanem azokat, akiknek nincs vízórájuk, mégis használ-
ják a vizet. Vannak olyanok is, akik nem fizetnek, szégyellhet-
nék magukat, amiért nem tudnak végre mindenkit fizetővé 
tenni.

Ismeretlen

Miért kell nekem késedéki díjat fizetni a csomag átvételekor, 
ha a postás hozta késve az értesítő szelvényt? Értem, hogy 
emberhiány van a román postánál is, de legalább ne azon 
ügyfeleiken verjék el a port, akik még nem pártoltak el tőlük.

Ismeretlen

Hűséges olvasó-szelvény

augusztus  
» 1 1 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
szeptember 14-éig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 149–153-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére augusztus 18-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: STÍLUSOSAN

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Képtelen

Rendőrök intelligenciáját mérték 
azzal a feladattal, hogy különbö-
ző alakú – négyszögű, három-
szögű, kerek stb. – nyílásokon 
kell a megfelelő formájú mű-
anyagdarabokat átnyomni. Mind-
egyik sikeresen hajtotta végre a 
feladatot. A vizsgálat eredménye: 
a rendőrök 10 százaléka nagyon 
okos, 90 százalékuk viszont na-
gyon erős.

***
Két rendőr beszélget:
– Képzeld, a feleségem influen-
zában volt.
– Jövőre mi is oda megyünk.
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Időjárás

 Euró       4,5750 
 Dollár      3,9057
 100 forint  1,4986

Valutaváltó

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

A nap könyve
Jókai Anna
 Átvilágítás
Jókai Anna 2016. július 9-én fejezte be könyvét, és ezzel 
szándéka szerint egész életműve végére is pontot tett. Az 
utolsó bekezdésekben így ír erről: „Ma nincs semmi 
jelentőségteljes esemény, hacsak az nem, hogy leteszem a 
tollat. Mire ez az írás megjelenik, 85. évemben járok. Még itt 
leszek, vagy már ott – patetikus találgatás. Akárhogy is: 
befejezett, teljes memoár nincsen.”

A hetvenéves öregúr panaszkodik:
– Doktor úr, az első még megy, a 
második már nehezebb, a harma-
diknál már fulladok, és a negye-
diknél már meg kell állnom!
– Ember! Örüljön, hogy a maga 
korában egyáltalán eljut a negye-
dikig!
– Persze, doktor úr, csakhogy...
(Poén a rejtvényben.)

Az orvosnál

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




