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Udvarhelyen a tanácsnál az adókassza péntekenként 12 órá-
ig van nyitva. Nekem a sorszámgép 12 óra 1 perc és 40 másod-
percet nyomtatott, de már nem engedtek be. Csak adót sze-
rettem volna fizetni. Azt hiszem, hogy ennél azért egy kicsit ru-
galmasabbak lehetnének, annál is inkább. hogy a fizetésük va-
lahol ezekből a pénzekből van.

Ismeretlen

Felhívom a Kossuth utcában működő V*** üzlet kiszolgálóinak 
a figyelmét, hogy több figyelmet fordítsanak a vásárlókra, ne 
egy órát kelljen várni, így elveszítik a vásárlókat. 

Anna

Kedves Skoda-tulajdonos! Vasárnap reggel fél 7-től vinnyog-
tattad az autód riasztóját pontosan fél 10-ig az 1918. decem-
ber 1. utcai parkolóban! Egy kis emberség azért hiányzik belő-
led! Miért nem vetted a fáradságot és hallgattattad el a riasz-
tót? Vasárnap reggel, esős, borús idő, mindenki szeretne pi-
henni, de ugyebár te nem hagyod! Te tudtál aludni 9-ig úgy, 
hogy hallottad, a te autód riasztója szól! Csak egy kis ember-
ség kellett volna!

Egy ott lakó, akit zavartál

Addig, amíg csatornának és szeméttelepnek használják a fo-
lyóvizeinket a part menti házakban, amíg a környezetre ká-
ros anyagokat lelkiismeret-furdalás nélkül dobják ki a termé-
szetbe, amíg a lakóházak zárt ülepítőgödreit meglyukasztják, 
hogy ne kelljen kiszivattyúzni, amíg egy átlagos háztartásban 
is literszámra öntik a lefolyóba a vízkőoldástól a mosogatáson 
át a csempetisztításig mindenféle házimunkára célirányosan 
összekutyult erős vegyszereket, hiába is fertőtlenítik a szeny-
nyezetté vált forrásainkat. A szenny nem válik vízzé.

Izé

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

március 
» 1 4 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
április 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 54–58-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére március 31-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: VIRTUS

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Egy elegáns nőt elüt egy autó, 
és a vezetője segítség nélkül to-
vábbhajt. A rendőr megkérde-
zi tőle:
– Nem figyelte meg a kocsi rend-
számát?
– Nem volt rá időm, olyan gyor-
san történt. Csak annyit láttam, 
hogy hátul egy vörös hajú nő ült 
zöld sanzsánballonban és barna 
kalapban, továbbá fekete retikült 
és sötét rúzst használt.
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NappalÉjszaka

9°3°

Időjárás

 Euró       4,5654
 Dollár      4,2396
 100 forint 1,4756

Valutaváltó

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

A nap könyve

www.arnikabolt.ro

A nap könyve
Metszés mindentudó 
– 99 lényegre törő válasz

Hogyan metsszük helyesen a gyümölcs- és díszfákat, a 
rózsákat, valamint a kúszó- és az évelő növényeket? 
Ehhez gyűjtöttük össze a leggyakrabban előforduló 
kérdéseket és a gyakorlatban jól hasznosítható 
tanácsokat.

Hazamegy a cigány, és így szól az 
asszonyhoz:
– Hállod-e, te asszony! Há lement 
a bútor ára!
– Aztán hol?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Lement...

Képtelen




