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Az udvarhelyiek kétszer fizették ki a régi szeméttelep 
bezáratását, adták a 20 hektár területet, és még Kosztának 
áll feljebb? Menjen csak haza, és otthon, a saját szemét-
dombján kapirgáljon!

Ismeretlen

A lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése régi nóta. Ha 
vannak használtelem-gyűjtő pontok, miért nem lehet hason-
lót létrehozni a piruláknak? Mondjuk a bevásárlóközpontok-
ban kihelyezhetnének egy veszélyeshulladék-gyűjtő ládát, és 
abba raknák bele az emberek a lejárt szavatosságú gyógy-
szereiket.

Ismeretlen

Ennél jobb időzítést nem lehetett találni a város játszóte-
reinek felújítására! Szerencsére jön a tél és a hó, rövidül-
nek a nappalok, lehűl az idő. A kisgyerekek hogy tudják így 
birtokukba venni ezeket a játszótereket? És ha az előzőhöz 
hasonló cudar telünk lesz, és tönkremennek a játékelemek? 
Tavasszal ismét nekiállnak felújítani?

Ismeretlen

Annak idején valaki szóvá tette, hogy két banit nem adtak 
vissza neki a boltban. Bezzeg Angliában – dohogott –, ott 
két pennyért az állását kockáztatja a kasszásnő. Úgy néz 
ki, hogy megszűnőben a baniválság, most már akár vissza 
is kaphatjuk két baninkat, csak épp nem kell. Mihez kezdjek 
vele, elégedetlenkedett egy vásárló, tartsa meg maga, nekem 
ugyan nem kell. Vagy állítsanak egy perselyt ide, ahová az 
ember bedobhatja ezt a semmire se jó aprót. Akkor most kell 
az apró, vagy nem?

Ismeretlen

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

Hűséges olvasó-szelvény

október 
» 9 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
november 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 193–197-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére október 20-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
196

KÖNCZEY ELEMÉR: POLITIKAI FELMÉRÉS

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

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

A nap könyve

Bödőcs Tibor
ADDIG SE ISZIK

Úgy vágytunk erre a hangra ebben a karót nyelt, 
szürke, humordeficites honi literatúrában, mint egy 
falat kenyérre. Bödőcs írásaiban a páratlan irodalmi 
műveltség találkozik az igazi humorral Karinthy 
boncasztalán. Apját kérdezték, mit szól hozzá, hogy fia 
már ír is. „Addig se iszik” – válaszolta a bölcs öreg, és 
igaza volt: Tibor írás közben sosem iszik. 

NappalÉjszaka

17°5°

Időjárás

 Euró       4,5854
 Dollár      3,8831
 100 forint  1,4793

Valutaváltó

A hadseregben így szól a száza-
dos az egyik bakához:
– Ha nem inna annyit, már régen 
altiszt lehetne.
– Lehet – feleli a baka –, de ha 
egyszer bepiáltam, akkor...
(Poén a rejtvényben.)

Már régen...

Képtelen

Vicc
Az idős, nagyothalló gróf késő 
este érkezik haza. A komornyik 
halkan megkérdezi:
– Na, mi van, te vén piszok? Már 
megint a kocsmában voltál és 
vedeltél?
– Nem, Preston. A városban vol-
tam, és hallókészüléket vásárol-
tam.

***
Az afrikai dzsungelben eltéved a 
tudóscsoport egyik tagja. Hosz-
szas bolyongás után kannibálok-
ba botlik:
– Elnézést, nem látták véletlenül 
a kollégáimat?
– De igen, velük már több ízben 
is találkoztunk!

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. 




