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Gyönyörű, hogy Bukarestből nem küldik ki a szavazólapokat, csak 
azt nem értem, hogy nekik milyen érdekük van a magyarországi 
választásokban. Nekik nem mindegy, hogy ki nyer? Mi magyarok 
igenis élni szeretnénk a szavazati jogunkkal, hiszen egy nemzet-
ről van szó, így nem mindegy, hogy ki kormányoz, és az sem, hogy 
testvérként vagy idegenként viszonyulnak hozzánk. Ezt pedig 
pont nem Bukarestből kéne megakadályozni.

Egy szavazó

Kutya-macska háború dúl Szombatfalván. A macskák bagzanak 
és a kutyanépség ezt sem tűri. Reggelre a kiskertes családi házak 
lakói nagyon idegesen veszik tudomásul, hogy belepiszkolt a mu-
rokágyásba és összetúrta a porhanyó földet, a háziasszony pedig 
kezdheti elölről. Ha a kutyákat sikerült úgy-ahogy zabolára (lánc-
ra) fogni, a macskákat nem, és ez egyhamar nem is következik be. 
Különben miből élne meg a piac?

Kis udvar, kis ház

Megkérem szépen a médiát, ne foglalkozzon egyáltalán Tanasă-
val. Az illető ugyanis az „európai méltóság” gondolatával olyan 
ocsmány dolgokba üti bele az orrát, amitől az erdélyi magyarság 
csak háborogni tud. Nagyon bánom, hogy eddig még nem sikerült 
a Tanasă–nyavalyára valami orvosságot találni és a fickó sorozat-
ban követi el a gaztetteit zászlóink és az azonosságunkat kifejező 
szimbólumaink ellen. Tényleg nincs hogyan megállítani? Mire való 
pártjaink, politikai szervezeteink körül az a sok kisokos, akik tán 
tudják a megoldást?

Felháborodott székely

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

május 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 71–75-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére április 27-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: KÖZELJÖVŐKÉP

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

– Pistike, tudsz mondani olyan 
élőlényt, amely tavasszal ébred föl 
téli álmából?
– Igen. A fagylaltos.

***
– Mondja, gazduram, ha itt a 
Maros mentén lefelé megyünk to-
vább, hová jutunk?
– Ha jól bírják az urak a gyaloglást, 
a Fekete-tengerhez.

 Euró       4,6611
 Dollár      3,7778
 100 forint  1,4988

Valutaváltó

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

A nap könyve

Kölcsönkért kovász

Egy jó szakácskönyv sokkal több, mint egy receptes 
gyűjtemény. Gáll Tímea könyve pedig pontosan ez: 
szeretettel teli, apró finomságokkal átszőtt beavatás 
egy sokunk által visszavágyott régi világba. 

24°9°

Időjárás

A rendőr rászól a fiára:
– Fiam, ne dohányozz, korai az még 
neked!
– De papa, te is ötödikes voltál, ami-
kor elkezdtél cigarettázni!
– Igen, fiam, ... 
  (Poén a rejtvényben.)

Ejnye, fiam!

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-mailcímre, telefon-

számával együtt. 
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