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Tisztelt Pórul járt gazda!
Az Udvarhelyi Híradó május 15-ei sms-ére válaszolva, igaza van, 
cselekedni kell. A bukaresti tüntetés és az RMDSZ-parlamenterek 
kiállása nélkül még most sem avatkozhatnánk be a veszélyes med-
vék esetében. Látható, hogy azt követően a beavatkozási kérel-
mek egy jelentős részét jóváhagyják. Azon még kell dolgoznunk, 
hogy javuljon a kártérítés bürokratikus, hosszadalmas és sokszor 
igazságtalan módszere a kormány részéről. A keletkezett károkat 
fontos dokumentálni, és kérni az illetékes polgármesteri hivatalok 
segítségét ebben, a vadásztársaságokat pedig felszólítani, hogy 
kérvényezzék az engedélyt a beavatkozásra.

Tisztelettel: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Kedves Ismeretlen, az a lakásbetörés, amit megírtál  a hétfői sms-
edben, nem a Sziget-negyedben történt, hanem a Bethlenben. 
Ezt azért gondolom, hogy így volt, mert a történet tökéletesen 
egyezik az általad elmondottakkal, csakhogy ez, mint mondtam, a 
Bethlenben volt. S hogy ne teljen el a nap bűntény nélkül, íme egy 
másik valódi sztori: egy  kifutóembert, aki kisfurgonnal közlekedik 
és a megrendelést házhoz viszi, minap leszólított két idegen, tört 
angolsággal a pénzbeváltó felől érdeklődtek. Miközben a fiatalem-
ber elmagyarázta az egyiknek, a másik szépen elemelt a furgonból 
minden értéket. Mit szólsz ehhez, azon túl, hogy a rendes fickók 
megint bevadultak? 

Egy másik ismeretlen
  
Segítsen már valaki! Egy számomra becses műanyag holmit sze-
retnék megragasztani, a szakember azt mondja, tömény aceton 
kellene. A körömlakkoldóval próbálkoztam, de az olyan gyenge, 
mert felhígították gyárilag, hogy meg se moccantja a műanyagot. A 
különféle festékhígítókra sem reagál az a műanyag. Ki mondja meg, 
hol kapok bár egy decinyit?

Ezermester János 

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

Hűséges olvasó-szelvény

május 
» 1 1 «

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

június 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 89–93-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére május 25-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

 Euró       4,6283 
 Dollár      3,8797  
 100 forint  1,4611

Valutaváltó

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

A nap könyve
Méhes György

Szép szerelmek krónikája

A színpad a század első évtizedeinek Erdélye, a 
szerelmesek pedig nem mások, mint az író szülei, Elek és 
Ilon. A történeteket elmesélő családtagok egymás szájába 
adják a szót, így kettejük krónikájába beleszövődnek a 
család és a rokonság különleges románcai is, hogy aztán a 
regény egy olyan szerelem kibontakozásával érjen véget, 
melynek immár maga a szerző a hőse.
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Időjárás

Az újdonsült autótulajdonos 
mérgesen ront be a kocsi előző 
gazdájához:
– Amikor az árban megegyez-
tünk, ön azt mondta, egyik 
ámulatból a másikba fogok esni! 
És most tessék, be sem indul a 
járgány!
– ...
(Poén a rejtvényben.)

Képtelen

ÉjszakaNappal

Azt mondta...

FORRÁS: ACIDCOW.COM

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, 

telefonszámával együtt. 




