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Igaz is! Miért ne lehetnének olyan rendőrök, akik legalább itt 
nevelkedtek fel és ismerik a helyzetet? Biztos vagyok benne, 
hogy mindenkinek jobb, ha az anyanyelvén szólnak hozzá. Én 
támogatom, hogy helyi emberek tanuljanak rendőrnek.

Ismeretlen

Azt hittem, hogy csak Tudorel Toader bácsi bűnözőpárti, de 
látom, hogy a régen nem tisztelt UDMR is ugyanaz. Nem szé-
gyellik egy csöppet sem magukat? Pedig már nagyon ideje 
volna. Nem értem, miért ez a nagy bűnözőcsókolgatás. 

Ismeretlen

Megkerjük a szervezőket, a péntekre tervezett lampionere-
getést ne tartsák meg, mert a fákon és a mezőn még most is 
lehet lampionmaradványokat találni. 

Ismeretlen

Mikor jelenik már meg a háziorvosoknál az influenza elleni 
védőoltás? Mert jönnek a hidegek, és nem szeretnénk bete-
gek lenni. 

Ismeretlen

Kedves Mikulás, fején találtad a szöget. A tanárok egy része a 
rokonságnak adja a házit, már ha tudják persze, és olyan dol-
gokat, amiket nekik kellene órán elmagyarázniuk büntetés-
házinak adnak. Akinek inge, vegye magára! 

Ismeretlen

Felháborító, hogy a városi kórházban napok óta nincs meleg 
víz. Hol van az illetékes személy, akit felelősségre kell vonni? 

Hiéna

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

november 
» 1 1 «

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!

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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KÖNCZEY ELEMÉR: ELLENÁLLÁS

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Az öreg székely kegyetlenül be 
van nyomva, mint a rajzszög, s a 
kocsmából hazafelé baktat a sze-
kéren bóbiskolva. Ezt meglátja a 
rendőr, s megállítja a fogatot.
– Bátyám, maga olyan részeg, 
hogy majd lefordul a kocsiról, 
szerencsétlen ló meg csak megy a 
feje után, még baleset lesz belőle.
Az öreg székely csak mordul rá 
egyet.
A rendőr intézkedés gyanánt a 
következőket mondja:
– Bátyám, látva a jelenlegi álla-
potát, mit szólna ahhoz, ha most 
elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s 
közli:
– Mit szólhatnék? Rendőr vejem 
még úgysem volt!
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Időjárás

 Euró       4,6482
 Dollár      3,9671
 100 forint  1,4907

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.

Az ötéves Katika megszólítja az 
utcán a körzeti orvost:
– Doktor bácsi, tessék nekem 
felírni fogamzásgátló tablettát!
– Fogamzásgátlót? Neked?
– Igen, mert ezt nem lehet kibírni 
... (Poén a rejtvényben.)

Már nem bírja!

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. 




