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Érdekes, hogy amikor romániai területeket adtak és adnak el (a 
legjobbakat) külföldieknek, eszükbe sem jut az egységes állam 
fogalma, de amikor rólunk van szó, akkor ugatnak. Tisztelt UDMR, 
sokat javult volna a tekintélyük, ha legalább 1 küldött emberük 
lett volna Vásárhelyen. Ilyen „barátok” mellett kinek kell ellenfél?

R. H.

Szépen elintézték a M...... gyár sorsát! A főrészvényes már többé 
nem hibás, de még sajnos megvan a *** úr és a drága fiai! 

Egy, aki szaporítja a munkanélküliek névsorát 

Jó volna visszább venni a gázból legalább a város területén. Két 
nap alatt kétszer locsoltak fel nyakig pocsolyavízzel a kocsik. 
„Kedves” sofőrök, ilyenkor elfelejtitek, hogy ez fordítva is tör-
ténhet, amikor ti lesztek gyalog? Elismerem, hogy az út szélén 
megáll a víz és a gödrök is megtelnek, de óvatosabban is lehetne 
vezetni. Udvarhelyen viszont mindenki megy, mint az őrült, és 
nem törődik semmivel és senkivel, mintha nem lenne holnap. Pe-
dig eljön a holnap, és akkor lehet, hogy ő áll a járda szélén és én 
nyomom a gázt, vagy egy olyan, akit lelocsoltak már... Érdemes 
lenne ezen elgondolkodni.

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

Vicc

Hűséges olvasó-szelvény

március 
» 1 0 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  

április 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 48–52-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére március 23-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
50

... MAGÁT,
SZÍNLEL

KÉT ESTE!

ŐSZI HÓNAP
(RÖVIDEN)

NÉVELŐFAJTA

NEM
ENGEDÉLYEZ

EGYE!

GYÜMÖLCS-
SZÁRÍTÁS

TOVA

FÉLRE!

KELVIN

TÁRSA
(RÖVIDEN)

NYELV-
SZÉLEK!

ANNO
(RÖVIDEN)

ÁLOMBA
SZENDERÜLŐ

EGYIPTOMI,
SVÉD

TARTÓSÍTÓ
FOLYADÉK

NÉMA
SALI!

DALLAS-
SZEREPLŐ

ELEKTROMOS
FŐZŐLAP

... KE-
ZEKKEL!
KIRÁLYI

SZÉK

VIRÁG-
JELZŐ

A MOVE
UTÓDJA

A SZÍVE ...,
KEDVÉRE

FUVAROZÓ
(RÉGI)

KÉSŐRE

LITER

PRÁGA
LAKÓJA

3

1

2

KÖNCZEY ELEMÉR: ÉRDEM SÚLYA

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Egy autó veszettül cikázik az úton. 
A rendőr nagy nehezen megállítja. 
Kiszáll belőle egy szőke nő.
– Mit művel maga? Hogy lehet így 
vezetni?
– Nem tehetek róla, hirtelen elém 
ugrott egy fenyőfa, kikerültem bal-
ról, erre jobbról is odatermett egy, 
azt is ki kellett kerülnöm...
– Asszonyom, szerintem inkább 
vegye le azt az illatosítót!

 Euró       4,6607
 Dollár      3,7771
 100 forint  1,4948

Valutaváltó

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

A nap könyve

Gyümölcsfák metszése
99 lényegre törő válasz

A szépen gondozott gyümölcsös kialakításához 
nagyon fontos a gyümölcsfák metszése. 
A könyv ehhez nyújt segítséget rengeteg 
javaslattal, ötlettel és gyakorlati tanáccsal. 
A megfelelő szerszámoktól kezdve a metszés 
szabályain keresztül a hibák kijavításáig. 

10°4°

Időjárás

A városi tanító bácsi helyettesít 
a falusi suliban. Első dolga, hogy 
figyelmeztesse az ízesen beszélő 
srácokat a helyes kiejtésre:
– Gyerekek, figyeljetek: nem 
vella, hanem villa, nem tenta, ha-
nem tinta, és nem penna,...!
(Poén a rejtvényben.)

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. 
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