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A polgármesteri hivatal városrendészeti osztályának figyel-
mébe ajánlom a Tábor-negyedi Virradat bejáratot. A járda 
tele van autóval, tűzoltó, mentő nem tud bejönni. Még gyalog 
is nehéz közlekedni. A lakások között van négy-öt fabódé, tíz 
kocsi helyét foglalják el. Meddig kell nézni ezeket a faépülete-
ket, protekciós tulajdonosaikkal együtt? Vagy várni kell, míg 
új választás lesz? Ez nem városrendészet, ez csúfolkodás a 
lakókkal szemben. „Közterület.”

Ismeretlen

Megkérdezem a polgármesteri hivatalt, hogy még meddig 
rombolja a lakosság járműveit azzal, hogy arra az iszonyú-
an rossz útszakaszra terelték a forgalmat. Az az útszakasz 
előbb igényelt volna egy rendesebb karbantartási munkát. A 
Budvár utcáról van szó, és mivel itt még esztétikai probléma 
is van, mert ez a városnak az része, amely nem mutogatni 
való. Még a helybelieknek sem, nemhogy az áthaladó idegen-
forgalomnak, hogy így vigyék a világba azt a képet, amit itt 
nagyon sokan még le is fényképeznek emlékül Udvarhelyről. 
Ha egy réteg apróbb kavicsot elterítenének, már az is javíta-
na a helyzeten. 

Dávid Sándor Székelyudvarhelyről

Meglepődve olvastam az újságban, hogy második világhábo-
rús bombát találtak Korond közelében, és ez már a kilence-
dik alkalom volt idén Hargita megyében. Így ezentúl nemcsak 
arra kell vigyázzanak a természetjárók, hogy nehogy szabad-
jára engedett juhászkutyákkal vagy medvével találkozzanak, 
hanem arra is, hogy hova lépnek?

Ismeretlen

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

június 
» 1 1 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
július 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 114–118-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére június 30-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: BALKÁNI ALKU

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Egy részeg fickó igyekszik felka-
paszkodni otthon a ház lépcső-
jén.
A felesége felriad a zajra, és leki-
ált neki a hálószobából:
– Mi az úristent csinálsz ilyen-
kor? Akkora lármát csapsz, hogy 
felkelnek a szomszédok!
– Csak egy hordó Guinness sört 
akarok felvinni a lépcsőn! – feleli 
a részeg férj.
– Ugyan már, hagyd a csodába! 
Majd holnap reggel felhozod!
– Nem lehet, már megittam! 

***
Bemegy a szöszi az autósboltba.
– Kérek egy hosszabb olajszint-
mérőt!
– Hogyhogy hosszabbat?
– Az enyém már nem ér le az 
olajba.

***

NappalÉjszaka

22°12°

Időjárás

 Euró       4,5812
 Dollár      4,0999
 100 forint  1,4891

Valutaváltó

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

A nap könyve

Gáll Tímea 
– KÖLCSÖNKÉRT KOVÁSZ

Jóval több ez a könyv egy receptgyűjteménynél 
vagy visszaemlékezésnél. Szeretettel teli, apró 
finomságokkal átszőtt beavatás egy sokunk által 
visszavágyott régi világba.

– Megdöbbentő dolgot hallottam 

a szülői értekezleten, kislányom. 

Az osztályotokban csak egyetlen 

ártatlan lányt talált a doktor úr...

– Vajon ki lehet... 

(Poén a rejtvényben.)

Vajon ki az?

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, a telefon-

számával együtt. 




