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Kedves szőke hajú autóvezető! Udvarhelyen a gyalogátkelők 
nem potyára vannak, és a kocsik se potyára állnak meg előt-
tük. Jó, hogy el nem ütött! Legközelebb legyen figyelmesebb 
egy kicsit, mert nem lesz midig ilyen szerencsénk, nekem se, 
és önnek se. 

Szerencsés gyalogos 

A kányádi focival kapcsolatosan csak annyit, hogy a játék-
vezető elküldheti a játékost melegebb tájakra, de fordítva ez 
nem működik, mert letiltják a pályáról, megbüntetik. Jó len-
ne, ha meghallgatnák közben a szurkolók véleményét is, mert 
egyes bírók viselkedése kritikán aluli. Kányád amúgy nem az 
erőszakról híres, de ha kiprovokálják, akkor féljenek is.

Ismeretlen

Ki tudna tanácsot adni, hogyan lehet irtani ezeket az újfajta 
katicabogarakat, mert teljesen ellepték a lakásokat.

Ismeretlen

Itt már nemcsak lejárt gyógyszerekről van szó... Hanem arról, 
hogy felírja az orvos, s nagy körülményesen ki is veszed! Pár 
nap után döglesz meg tőle... Visszamész, ír mást helyette. 
Lássuk, bírod-e azt? Persze a régi nem neked való, amit már 
jó pénzért megvettél. Hát kísérleti nyulak vagyunk? Persze 
hogy zacskószámra marad fel nem használt gyógyszer, mivel 
egyik doktor bácsi okosabb, mint a másik, csak éppen már a 
gyomrunk nem bírja! 

Ismeretlen

Egy jó „emberszerető” nagycsaládos! Ahogy mondod. Te is 
csak az állatok mellé való vagy. A kutya és ember közti barát-
ságból csak a kutya az igazi barát. Ha lenne kutyád, valószí-
nű, hogy jobb ember lennél. A nemzetet se a kutyák vitték 
ilyen mélyre, hanem az emberek.

Ismeretlen

Hűséges olvasó-szelvény

október 
» 1 0 «

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!
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Képtelen

Idős dollármilliomossal készí-
tenek riportot  gazdagságának 
titkáról.
– Tudják, a nagy gazdasági vál-
ság idején én is elvesztettem 
mindenemet. Az utolsó ötcente-
semen vettem egy almát, amit 
eladtam tíz centért. Ezért a pén-
zért már két almát tudtam venni, 
amit húsz centért adtam el. Ezzel 
a módszerrel estére már egy dol-
lár hatvan cent tiszta hasznom 
volt! Ezt egy hónapig csináltam, 
kétszáz dollár bevételem lett! 
Aztán...
– Aztán? – kérdi a riporter.
– Aztán meghalt a feleségem ap-
ja, és örököltem huszonhatmillió 
dollárt!

NappalÉjszaka

15°6°

Időjárás

 Euró       4,5915
 Dollár      3,8732
 100 forint  1,4847

Valutaváltó

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. 

– Na, sikerült tejet fejned, Katika? 
– kérdi a városi vendég kislányt 
Tóth úr.
– Igen, Jani bácsi. Olyan érdekes 
volt, hogy szeretném, ha megitatná 
a tehénnel a fél veder tejet, mert... 
(Poén a rejtvényben.)

Érdekes volt!

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

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.
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