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A Piac utca végén, ahol már hónapok óta rossz a szemafor, a 
szemközti Sas utcából egy nyerges vontató érkezik, ȘCOALA 
felirattal. Eltelik egy perc, kettő, most már kifordulhatna a fő 
utcára, se fentről, se lentről nem jön semmi. A piaci szakaszon 
már jócskán felgyűlt a forgalom, de a monstrum nem mozdul. 
Mi történt, megálljt jelző tábla, jobbkézszabály, miegymás, min-
dent betartott a tanuló, most megint mehetne, de lecövekelt. 
Igen, oktatója ott helyben részletesen elmagyarázza, mi ennek 
az útkereszteződésnek a bája, tán azt is megbeszélik, hány bal-
eset történt ott és kinek a hibájából. A piaciak persze harsányan 
dudálnak, főleg aki balra szeretne kanyarodni. Illetve mindenki, 
mert oly szűk az áthaladási keresztmetszet, hogy még a jobbra 
térülők sem tudnak egy külön oszlopot formálni. A leckének vé-
ge szakad, gáz, kuplung, a nyerges elhúz. Ezek  után nem lehet 
megbukni a vizsgán.

Opel Béla

Szent isten, ennek a gyereknek (lehet olyan kilenc-tíz éves) két 
színből rakták ki a fejét. Ott bicajozik a kultúrház környékén, a 
skalpja sötét-, illetve a feje búbján egészen világosbarna. Nem 
csalás, nem ámítás, ezt a hajzatot szakember festette, mint Da 
Vinci a Giocondát. Ha mondhatom, művész. Eddig úgy tudtam, 
ilyesmihez csak a nők ragaszkodnak, de nem, a férfiak, sőt a 
kiskamaszok is székbe ülnek: kérek egy festést! Én meg azóta is 
tűnődöm, iskola- vagy osztálydivatról van-e szó, netán apu vagy 
anyu szépérzéke diktálta (parancsolta?) a gyerkőc feje búbját 
ilyenre?

Egy „kopac”, aki nem bánja

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 2 «

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: TENDENCIA

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

 Euró       4,6338 
 Dollár      3,9251 
 100 forint  1,4602

Valutaváltó

20°5°

Időjárás

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, 

telefonszámával együtt. 

ÉjszakaNappal

Vicc
Két férfi ül a kávéházban. Jön a 
pincér:
– Mit hozhatok Önöknek?
Egyik férfi:
– Egy teát kérek!
A másik:
– Én is ugyanazt. De a teáscsésze 
aztán tiszta legyen!
Nemsokára jön a pincér, hozza a 
két csésze teát:
– Tessék a tea. Melyikük kérte tisz-
ta csészében?

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.

Egy kisfiú kérdezi a bátyjától:
– Mondd, miért pont villanyszerelő-
nek tanulsz? Mit csinál egy villany-
szerelő?
– Mindenféle elektromosággal kap-
csolatos problémát meg tud oldani. 
– feleli az idősebb.
– És mik azok az elektromos prob-
lémák?
– Hát minden, ...

(Poén a rejtvényben.)

Miért pont annak?

FORRÁS: ACIDCOW.COM




