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Tisztelt Dávid Sándor! Ig en, a polgármesteri hivatalnak kü-
lönböző osztályai vannak. A jövő heti eső, jégverés, aszály 
kapcsán forduljon a sürgősségi esetek felügyelőjéhez, a 
mélyszegénység kapcsán a szociális és adóosztályt keresse. 
Válással, otthoni tányértöréssel az anyakönyvi hivatal foglal-
kozik, medvét kergetni a mezőgazdasági osztály munkatársai 
és a megyei tanács elnöke tud. Tájékoztatom, hogy kuruzs-
lásra, jövendőmondásra és boszorkányégetésre nincs szak-
embere a hivatalnak.

Mindenható

V. A. megkérünk, felszólítunk, hogy a szemetedet takarítsd el 
Bögöz központjából. A patkányok esznek meg a környéken (a 
tömbháznál, a közeli-távoli szomszédoknál van a baj). A falu 
vezetőségéhez is fordultunk, de ők nem törődnek semmivel. 
Hát miért is segítsenek az embereknek?! Ha nem intézkedsz, 
az országos környezetvédelemhez fordulunk.

A bögözi lakók

Amikor hat héttel ezelőtt megjelent az újságban az SMS-em 
az E-on melósainak Bányai János utcai mocskával kapcso-
latosan, két napon belül tudták küldeni a teherautót, és el-
pucolták a földet. Ez dicséretes, de azt szeretném megtudni, 
hogy az aszfaltozással várják a havazást, hogy így legyen mi-
re fogni, miért nem tudják megcsinálni? Jó lenne már leasz-
faltozni azt a néhány négyzetmétert, és elvinni a bólyákat, 
hogy rendesen lehessen parkolni és közlekedni az utcában, 
mert megkezdődött az iskola, és újra megnőtt a forgalom. 
Előre is köszönöm az utca lakói és a kocsival ide járó szülők 
nevében.

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

szeptember  
» 9 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
október 13-áig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 173–177-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére szeptember 22-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: ABSZOLÚT

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Szibériai büntető- és munkatá-
bor. Az egyik rab a másikhoz:
– Ide nem nagyon jönnek el a hí-
rek. Azt sem tudom, hogy mi lett 
a Fisher – Szpaszkij sakkmérkő-
zés eredménye.
– Vesztettem.

NappalÉjszaka

19°14°

Időjárás

 Euró       4,5983
 Dollár      3,8455
 100 forint  1,4995

Valutaváltó

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

A nap könyve

A kétnyelvű földrajzi atlasz 56 oldalas, több mint 
80 térképet tartalmaz. 
Bemutatja részletesen Románia és a Föld 
térképeit, megfelel a tanagyag követelménye-
inek. Ára 25 Ron.

Földrajzi atlasz
Atlas geografic şcolar

A skót csapat megnyer egy 
meccset. Az edző ragyogó arc-
cal gratulál játékosainak az 
öltözőben:
– Remekül játszottatok, mind-
nyájan megérdemeltek egy kis 
frissítőt. McLeod, ...! (Poén a 
rejtvényben.)

Skóciában

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, telefon-

számával együtt. 




