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Olvasom, hogy a tanügyi kérdésekben minden rendben.
A házik nem túl nehezek, tanári visszaélések nincsenek, és 
boldogok a nebulók. Én pedig a Mikulás vagyok, és üdvöz-
löm Finnországból a kedves szülőket. Itt valóban így van, de 
önöknél csak mese, és az is marad!

A Mikulás, Finnországból 

Biokazán működik az Urbana területén, ahol sűrűn lakott a 
környék. Bűzös, szürke füst ömlik a kéményből, fekete ko-
rom lepi be az udvarokat, teraszokat, alig lehet szellőztetni. 
Erre van engedély? Hol itt a környezetvédelem? 

A környék lakói

Felháborító, hogy idejönnek városunkba a híres énekesek, 
de olyan dübörgő zene megy, hogy csak következtetni lehet 
a szófoszlányokból, hogy mit énekelnek, és a reklámokból 
egy szót sem értettünk! Sokan megbántuk a részvételt.

Ismeretlen

Megint kezdődik a hülyeség: fűtés nincs, de fizetni kemé-
nyen kell. Ami egyszer bevált, azt miért nem lehet folytatni, 
elvtársak? Tavalyig jól működött, úgy kell csinálni. A pum-
pákat a kazánházaknál nem kell kikapcsolni, mert a fűtőtest 
nappal hűtő, jéghideg. A korábbi igazgatót vissza a helyére! 

Egy volt, de még aktív légiós 

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

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

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!
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KÖNCZEY ELEMÉR: JÖVŐKÉP

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Apa és fia beszélgetnek.
– Apu, mi a különbség a sze-
rencsétlenség és a katasztrófa 
között?
– Szerencsétlenség például az, 
ha a mamád anyukája, aki az 
én anyósom, beleesik a hídról a 
folyóba. Ha pedig kimentik, az 
katasztrófa.

NappalÉjszaka

13° 7°

Időjárás

 Euró       4,6495 
 Dollár      3,9913
 100 forint  1,4898

Valutaváltó

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

A nap könyve
Vujity Tvrtko
Világgá ment
...és ami azóta történt

Vujity Tvrtko új könyvében válogatott, különleges 
írásait olvashatjuk. Olykor torokszorító, néha 
megható, vagy éppen kacagtató, ám minden 
esetben erőt adó történetek a világ megannyi 
tájáról, ez a Világgá ment igaz meséje.

A rendőr egy bűnözőt kísér át a 
bíróságra. Hirtelen nagy szél tá-
mad, és elviszi a rendőr sapkáját. 
A gyanúsított segíteni akar.
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a 
sapkája után szaladjak?
– Te kis ravasz! – mondja a rendőr. 
– Te csak... (Poén a rejtvényben.)

Erős szél

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. 

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 218–222-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére november 24-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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