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Köszönöm a helyi rendőrség hatékony munkáját, és azt, hogy a 
Sziget utcai körforgalomnál lévő parkolóban megszüntették az 
autókereskedést. Az parkoló, nem piactér. Köszönöm, hogy vég-
zik a munkájukat. Sok sikert! 

Ott lakó 

Tisztelt városvezetők! Szirénákat próbálgatnak, de kérem is-
mertetni, mitévők legyünk, ha igazából bekövetkezik a veszély, 
hová legyünk el, mit csináljunk. Köszönöm. 

Ismeretlen

Egyetértek azzal az sms-íróval, aki a térfigyelő kamerák felsze-
relését sürgeti a forgalmasabb szemétlerakóknál. Hihetetlen, 
hogy milyen gusztustalan egy-egy ilyen ketrec. Ne beszéljünk a 
talicskás, szekeres bandákról, akik már-már zaklatják a lakossá-
got, amely szemétdíjat fizet meg adózik. Őket nem ellenőrzik? 
Mit csinálnak? Miből élnek? A helyi rendőrség tényleg jobban 
kéne vadássza az illegális szemetelőket, de a guberálókkal is 
kéne kezdjenek valamit.

H. A.

A napokban hallottam, igaz, más megyékből, hogy több segé-
lyen élő elutasított munkalehetőséget az állásbörzén. Miért? 
Mert a négy osztályával csak nehezebb, kétkezi munkát ajánlot-
tak fel, és az nem kellett nekik, mert kényelmesebb otthon ülni 
s kapni a „szociálist”. Hát ennyi. Miért nem vonják meg egyből 
az ilyen emberektől a munkanélküli segélyt? Az nem érdemel 
támogatást a közösségtől, államtól, aki ilyen helyzetben visz-
szautasít egy állást. Ez olyan luxus, amit nem érdemelnek meg. 
Főleg hogy mi buta adófizetők ott dolgozunk, ahol csak bírunk, 
olykor több helyen, s ők meg felemésztik a mi szenvedésünk 
árát. 

Egy munkásember

Vicc

Hűséges olvasó-szelvény
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Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
május 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 74–76-os lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére április 28-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
76

TELEVÍZIÓ,
RÖVIDEN

..., Á, B, C

MAUNA ...,
VULKÁN

GRAMM

NEM ITTEN!

NEHÉZ
FÉM

CELSIUS

... TARDA
(TÚZOK)

MÉTER

GALLIUM,
HIDROGÉN

... PACINO

ATMOSZFÉRA,
RÖVIDEN

TESLA

RÉGTÁBLA
A KAPU ...

AMPER

OXIGÉN,
RÉGIESEN

NÉVELŐ

TÉTLEN
ETE!

LONDONI
GALÉRIA

TANTÁN,
FLUOR

RENGETŐS
HANGSZER

ÁLLJA
A SARAT

TABULA
...

RÓMAI
101

MŰVET
LÉTREHOZ

FORMA

ANGSTRÖM

ALÁ

LITER

KÉT RAB!

HALPETE

MEGA-

ARRAFELE!

T

NY
USABELI
VÁROS

1

2

KÖNCZEY ELEMÉR: NEMZETKÖZI NYELVEN A KÓRHÁZAKBAN

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Képtelen

Városi fickó sétál az egyik fa-
luban, és a pályaudvart keresi. 
Meglát egy székelyt, odamegy, 
és érdeklődik, hogy hány percre 
van a pályaudvar.
– Hát, ha itt megy az úton egye-
nesen, akkor kb. 40 perc, de ha 
kerül egyet és a mező felé megy, 
akkor csak 25 perc.
– Hogyhogy a kerülőúton gyor-
sabb?
– Hát mert ott ki van engedve a 
bika. 

***
– Mi a windows apacsul?
– Sápadt arcú várni homokóra.

***

NappalÉjszaka

7°–2°

Időjárás

 Euró       4,5262
 Dollár      4,2430
 100 forint  1,4581

Valutaváltó

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

A nap könyve

Furu Árpád 
UDVARHELYSZÉK NÉPI ÉPÍTÉSZETE
 Mert nem létezik egyetlen olyan tudományos igényű mű 
sem, mely összefoglalná a népi építészetét ennek az 
„ország az országban” vidéknek, vagy akár az olyan kisebb 
területeknek, mint a székek. Ezért fontos, hogy kisebb és 
sokszor nagyon lényeges és alapos részfeldolgozások után 
elkészült ez a kötet – Udvarhelyszék népi építészete.

Megy a halotti menet. Megállítja 
őket egy rendőr, és megkérdi:
– Kit temetnek?
– Az anyósomat – szól a férfi.
– És miért viszik fordítva a kopor-
sót?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Álljunk csak meg!

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




