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Kérjük a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy vizsgálják 
ki a Győzelem utca 8. szám alatti tömbház körül a csatorna- és 
szennyvíz-levezetőrendszer által okozott károkat.

Barabás Csaba tömbházfelelős

Miért kell az olyan fát is kivágni, amelyik fiatal és semmi baja? A 
Tábor-negyedben ez történt, szerintem törvénybe ütköző. Nyu-
lat bokrostól, ez a mottó? 

Egy felháborodott lakos

Tökéletesen egyetértek a gyorspostásokat kritizáló személlyel. 
Nekem májusban volt keserű tapasztalatom egyik alkalmazott-
jukkal. Mikor értik meg végre, hogy ők értünk vannak és nem 
fordítva?

B. I., székelyudvarhelyi lakos

Elképzelni se tudom, hogy mire jó ez az autóversenynek neve-
zett akármi, azon kívül, hogy lezárták a II. Rákóczi Ferenc utca jó 
részét, meg a Kossuth Lajos utcát, megbénítva ezáltal jó néhány 
üzlet, bolt forgalmát. És ahol eddig is némi forgalom volt, most 
tizedére esett vissza, mert... hát ide behajtani nem lehet. Vajon 
ezen üzletek, műhelyek kiesett jövedelmét ki fogja kárpótolni, 
mert arra vállalkozót még nem nevezett meg senki a hivatalból, 
tehát nincs... Megkérdeztem néhány embert, hogy mi a véle-
ménye az autós rendezvényről, de senki nem lelkesedett, vállát 
vonogatva továbbállt, mert hát, mit is láthat az egészből, mint 
néhány kiszuperált, lejárt régi „rablát”, amit már rég be kellett 
volna váltani az aktuális „rabla” állami program alkalmával... 
Bennem, és sokakban az a kérdés fogalmazódott meg, hogy mi-
ért kell lefoglalni, leállítani két utca életét egy ilyen szinte senkit 
nem érdeklő rendezvénnyel, miért nem lehet ezt egy olyan he-
lyen rendezni, ahol nem zavarják az emberek, üzletek életét, ha 
már autóversennyel akarják a lakosságot „szórakoztatni”? Ha 
valaki tudja erre az érdemleges választ, kérem feleljen, de ne a 
jövőmenő emberek közül akárki, hanem valaki a hivatalból... Egy 
bizonyos, jövőre népszavazást tartunk ezen kérdés eldöntése 
ügyében. Nem éppen lángoló tisztelettel, 

Dávid Sándor

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

július 
» 1 1 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
augusztus 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 134–138-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére július 28-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

A harangozó hajnaltájt részegen 
botorkál haza. Útközben meg-
kérdi a baktert:
– Hé te, nem tudod merre lakik a 
harangozó?
Mire a bakter nevetve:
– De hiszen te vagy a harangozó!
– Az odáig rendben van, csak azt 
nem tudom, hogy hol lakom!

 Euró       4,5645
 Dollár      3,9992
 100 forint  1,4886

Valutaváltó

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

A nap könyve

Fejben dől el?
Bagdy Emőke, Buda László, Kádár Annamária, Pál Ferenc

Ha nem is minden, de számos dolog bizonyosan fejben 
dől el. Éppen ezért igen hasznos megtanulnunk, miként 
formálhatjuk a gondolatainkat, a mentális 
beállítódásunkat úgy, hogy ezek minél inkább 
segítsenek, ne pedig hátráltassanak bennünket az 
életünkben.
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Időjárás

– Hallom, hogy a feleséged két-
évi némaság után visszanyerte 
beszélőképességét.
– Jól hallottad, öregem.
– Na, és mondd, hogy érzi ma-
gát?
– Köszönöm, remekül. ... (Poén 
a rejtvényben.)

Jól hallotta...

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. 
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