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Hűséges olvasó-szelvény

szeptember 
» 3 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
október 15-éig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

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. 

Vicc
A szőke nő bemegy a boltba:
– Fél kiló túrót kérek!
– Szőkéket nem szolgálunk ki!
Másnap a szőke visszatér, de most 
már barnára festett hajjal.
– Fél kiló túrót kérek!
– Szőkéket nem szolgálunk ki! – 
hangzott ismét a válasz.
Harmadnap szintén ez történt, szőke 
most már feketére festve ment be 
a boltba, de az eladó válasza ismét 
ugyanaz volt.
– Mondja, miért nem hajlandó kiszol-
gálni?
– Mert ez egy Media Markt szaküzlet.

***

Megy egy székely az utcán, kutyát 
lóbálva a pórázon.
Ezt meglátja egy székely bácsi, és 
rákérdez:
– Hé, te meg miért lóbálod azt a 
kutyát a fejed fölött?
– Örömet szerzek neki!
– Ennek ez örül?
– Ennek még nem, de majd ha lete-
szem a földre...
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Valutaváltó

 Euró       4,6321 
 Dollár      4,0051 
 100 forint 1,4138 

Ma nappal Éjszaka

24° 12°

Időjárás

Azt tanulta...
Pistike boldogan újságolja a mamá-
jának:
– Mama, képzeld, azt tanultuk ma az 
iskolában, hogy minden harmadik 
gyerek, aki a világra jön, kínai.
– És most minek örülsz úgy?
– Annak, hogy a ...

(Poén a rejtvényben.)

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

Bizony, csoda!
Káli István beszélgetése gróf Bethlen Anikóval

Bethlen Anikó sokszor finomkodó, máskor nyers, szókimindó 
igazságait olvasva érthetjük meg, mit jelentett a 20. században, főleg 
annak második felében grófnak lenni, s ezt a születéssel kapott 
státust úgy megélni az ellenséges viszonyok között, hogy közben 
meg ne hasonuljon. A több mint hét évtizede mozgásképtelen, 
ágyhoz, tolókocsihoz kötött, mások segítsége nélkül életképtelen 
ember honnan meríti életenergiáját, - örömét, derűjét, segíteni, 
küzdeni és szeretni akarását, tudását, szenvedélyét, kitartását, 
emberismeretét, optimizmusát, jövőképét?

A nap könyve

Küldje egyszerre a Székelyhon 166–170-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére szeptember 14-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Név:

Cím:

Tel.:168

SZERKESZTŐI  AJÁNLÓ

Két hét alatt három SMS-vélemény. Harmatgyenge eredmény 
egy várostól, ahol mindenkinek a mindenről is van véleménye.
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Óriási elefántpusztítás
• Mintegy kilencven 
elefánttetemre bukkantak 
egy híres botswanai vad-
rezervátumban – jelentet-
ték be természetvédők.

A z állatok vadorzók áldoza-
tául estek, ez a legnagyobb 
vad orzók által okozott pusz-

títás, amelyet Afrikában tapasztal-
tak. A megölt elefántok többségének 
eltávolították az agyarát. Mindez 
azután történt, hogy a botswanai 
hatóságok megszüntették a vadorzók 
ellen fellépő parkőrök felfegyverzé-
sét – közölte az Elefántok Határok 
Nélkül nevű szervezet. Botswaná-
ban él a világ legnagyobb elefánt-
populációja, amely mintegy 130 ezer 
egyedet számlál. 

A szakemberek vadszámlálást 
tartottak a térségben, amikor felfe-
dezték a tetemeket. A nyolcvanhét 
elefánt többségét néhány hete ölték 

meg, de az utóbbi három hónapban 
öt szélesszájú orrszarvút is elpusz-
títottak a vadorzók. „Ha összeha-
sonlítom a megölt állatok számát 
és az általam 2015-ben végzett nagy 
elefántszámlálás adatait, akkor a 
frissen leölt elefántok száma kétsze-
rese annak, amit bárhol Afrikában 
tapasztaltunk” – idézte a BBC News 
Mike Chase-t, az Elefántok Határok 
Nélkül illetékesét. A 2015-ös elefánt-
számlálás adataiból kiderült, hogy 
az elmúlt tíz évben az afrikai elefán-
tok egyharmadát megölték, és a tan-
zániai elefántok 60 százaléka pusz-
tult el öt év alatt.

Botswana közismert volt arról, 
hogy könyörtelen a vadorzókkal 
szemben, ezért a dél-afrikai ország-
ban igen ritka volt a vadorzás, és jó-
val kisebb volt az elefántpusztulás, 
mint bárhol Afrikában. Ezt az állatok 
is megérezhették, mert a szomszédos 
Angolából, Namíbiából és Zambiá-
ból nagy számban vándoroltak át a 
biztonságosnak vélt helyekre.

A botswanai rezervátumban gondozzák a 
mészárlás után árván maradt elefántborjakat

▾   F O R R Á S :  E L E P H A N T S  W I T H O U T  B O R D E R S

KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL




