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A parajdi káposztafesztivált nem az iskolás gyerekek szüle-
inek a zsebén kellene megszervezni minden évben. Elegünk 
van a faludíszítésből és a pótolásból.

Ismeretlen

Ébresztő! Nem szép borítású könyveket, hanem jót és olcsó 
áron a magyar olvasóréteg kezébe! Az átszervezett kolozs-
vári magyar rádió is olvasásra buzdítja a diákokat, de sajnos 
a magas árak miatt ez lehetetlen. Az a réteg, amely még 
olvas, kispénzű, a nyomor szélén tengődik. Azok az újgazda-
gok, akik centire vásárolják a szép kötésű könyveket drágán, 
modern bútoraik díszrekeszeit betölteni, nem olvasnak, és 
kevesen is vannak. Nézzenek szét, mennyivel jobban odafi-
gyelnek erre a problémára román testvéreink, a kultúráért és 
főleg a diákság olvasásra való ösztönzéséért. Négy-öt lejes 
áron halmozzák el őket könyvekkel. Össze kell fogni politikai 
pártoknak, kiadóknak, és főként kortársaink könyveit olcsó 
nyomtatásban adni a diákság kezébe.

Ismeretlen

Nagyon megható volt olvasni a két művész barátságáról, 
arról, hogy 45 év után is felelevenülhet egy magyar és egy 
román alkotó közötti barátság. Ebből sokan tanulhatnának.

Ismeretlen

Üzenem a csalódott színházbarátnak, hogy mindig lehet 
idejében jelentkezni a DráMA fesztivál előadásaira, helyeket 
foglalni, bérleteket vásárolni. Talán ha nem minden rendezvé-
nyen ugyanaz az ötven ember lenne, akkor nagyobb előadá-
sokat is tudnának szervezni, talán ha lenne hely a Művelődési 
Házban, nem foglalnák el gittegyletek, akkor többet is tud-
nának nyújtani. Mellesleg ebben a városban a legtöbb ember 
10–15 lejt is sajnál egy előadásra. Ebből hogy hívjanak meg 
más városokból produkciókat? 

Egy átlagos színházba járó

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

Hűséges olvasó-szelvény

szeptember  
» 1 4 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
október 13-áig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 178–182-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére szeptember 29-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: POSZTÓ

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Egyik reggel a százlábút megszó-
lítja a szomszédja, a tücsök:
– Jó napot, kedves százlábú 
szomszéd! Hol van a kedves 
felesége? Már napok óta nem 
láttam.
– Elment cipőt vásárolni...

NappalÉjszaka

26°12°

Időjárás

 Euró       4,5990
 Dollár      3,8373
 100 forint  1,4858

Valutaváltó

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

A nap könyve

Ken Follett: A tűzoszlop
A KATEDRÁLIS ÉS AZ IDŐK VÉGEZETÉIG FOLYTATÁSA!

A trilógia előző részeihez hasonlóan a pergő 
cselekményen keresztül megelevenedik a 16. századi 
Anglia élete, de Ken Follett kitágítja a színteret: 
izgalmas történetek játszódnak Spanyolországban, 
Franciaországban és Németalföldön is.

Két rendőr beszélget, közben 
az egyik újságot olvas. Egyszer 
csak felnéz, és megszólal:
– Hm, nem is tudtam, hogy ilyen 
veszélyesek ezek a kisállatok!
– Ugyan miért? – kérdi a másik.
– Hát ide van írva, hogy... (Poén 
a rejtvényben.)

Rendőrök

Képtelen

Látott, hallott
vagy

fényképezett
valami

ÉRDEKESET?

A címlapos
történeteket

50 lejjel
jutalmazzuk.

Úgy gondolja, 
hogy tudnunk
kellene róla? 

Írja meg nekünk a hírt, 
és küldje el az 

uh@udvarhelyi-hirado.ro 
e-mail-címre, telefon-

számával együtt. 




