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Hűséges olvasó-szelvény

szeptember 
» 7 «

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 bolondokházában éjjel benyit az 
orvos a betegei szobájába. Látja, 
hogy az egyik a cipőjével fűrészeli 
az asztalt, a másik meg fejjel lefelé 
lóg a lámpáról, miközben a feje 
már igencsak vörös. Megkérdi a 
fűrészelőtől:
– Maguk mit csinálnak?
– Doktor úr, én épp az asztalt aka-
rom kettéfűrészelni.
– És a társa?
– Ő tiszta bolond. Azt képzeli magá-
ról, hogy villanykörte.
– Akkor miért nem szedi le onnan? 
Már tiszta vörös a feje!
– Hogyne, hogy sötétben kelljen 
dolgoznom?
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KÖNCZEY ELEMÉR: ÚJ MÓDSZERTAN

Ismét rekordméretű kürtős-
kalácsot sütöttek a farkaslakiak

BEDE LAURA

A farkaslaki Kovács Kalács csa-
pata nyerte el az év székely-
földi kürtőskalácsa címet a 2. 

Kürtőskalács – Édes ízek fesztivál-
ján. A Sepsiszentgyörgy főterén meg-
tartott gasztroturisztikai rendezvény 
szombati napján hagyományosan ké-
szített, cukormázas kürtőskalácsok 
versenyeztek, a megmérettetésre ti-
zenhét csapat nevezett be.

A győztes Kovács Kalács tulajdo-
nosa, Kovács István elmondta, több 
mint tizenhárom éve kezdtek el ezzel 

foglalkozni, sikerük titka pedig a jó 
csapatszellem. A farkaslaki csapat a 
Gyermelyi jóvoltából 720 kilogramm 
fi nomlisztet nyert, és egyedüli szé-
kelyföldi csapatként részt vehet a 
budapesti kürtőskalács-fesztiválon.

A Kovács Kalács nevéhez kötődik 
Erdély leghosszabb kürtőskalácsá-
nak elkészítése is. Első alkalommal 
a tavalyi kürtőskalács-fesztiválon 
sütöttek óriás kürtőst, idén pedig a 
Diószegi Pékséggel partnerségben 
sütötték meg Sepsiszentgyörgy főte-
rén a 13 kilogramm lisztből készült, 
13 méter és 5 centiméter hosszú kür-
tőskalácsot. Az óriás kürtőst 13-an 
tekerték, és 13 perc alatt készült el.

13 méter. Ez Magyarországon és 
itthon is rekordnak számít

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K

Valutaváltó

 Euró       4,6332 
 Dollár      4,0019 
 100 forint 1,4278

Ma nappal Éjszaka

22° 8°

Időjárás

Jó és rossz
Az orvos megvizsgálja a felesé-
gét, majd behívja a férjet, és azt 
mondja neki:
– Uram, van egy jó hírem, meg 
egy rossz. A rossz az, hogy a fele-
ségének szifilisze van. A jó pedig 
az, hogy...

(Poén a rejtvényben.)

VESPA

tel.: 0752-094654 . www.vespaauto.ro

*ÚJDONSÁG! 
Teherautó- és munkagépalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vizigótok u. 
3. sz., a terelőúti MOL mögött

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

Edith Eva Eger
A döntés

Dr. Edith Eva Eger tizenhat éves volt, amikor a nácik 
megérkeztek magyarországi szülővárosába, Kassára és 
családjával együtt Auschwitzba hurcolták. Szüleit a hírhedt 
náci orvos, Joseph Mengele küldte gázkamrába, aki később 
arra kérte Edithet, hogy táncolja el a Kék Duna keringőt – 
jutalmul egy vekni kenyeret kapott. Edith a nővérével együtt 
túlélte a borzalmakat, és úgy döntött, megbocsát 
fogvatartóinak és mindennap élvezi az életet.

A nap könyve

Küldje egyszerre a Székelyhon 171–175-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére szeptember 21-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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