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Nem szúrja az illetékesek szemét, hogy a Szentimre utcában 
napok óta le van törve az egyik villanypóznára erősített sze-
meteskuka, és csak úgy le van rakva az út szélére?

Ismeretlen

Tisztelt Borboly Csaba elnök úr! Mi, szentegyháziak meg 
szeretnénk kérdezni önt, hogy jogos dolog volt-e az, hogy a 
szentegyházi polgármester és a tanácsosok megszavazták, 
hogy a mosztos fűtés árát a duplájánál is magasabbra emel-
jék. Eddig 130 lej volt gigakalóriája, és felemelték 265 lejre. 
Ez nagyon drasztikus emelés egyszerre. És ön szerint az is 
jogos, hogy ezt az emelést most hozták, hogy az embereknek 
ne legyen idejük és anyagi fedezetük, hogy leváljanak a rend-
szerről, mivel már közeledik a tél? Tisztelettel,

Szentegyháza lakói

Zetelakán tudnak polgárőrnapot tartani, de egy játszóteret 
a gyerekeknek nem tudnak készíteni. Be kell vinni a városba 
őket. Szégyen egy ekkora falunak. 

Ismeretlen

Tibód elején az új házak lakói a jó istenen kívül még kihez 
fordulhatnak segítségért, mert a medve déli órában ott jár 
a patakban, ropogtatja az ágakat. Féltjük családjainkat és a 
gazdaságainkat, sürgősen intézkedést kérünk, mert se éjjel, 
se nappal nem vagyunk biztonságban. 

Az ott lakók 

Ha a Vizigótok utcában lévő irodaháznál tanyázó kutyákat 
etetik, akkor megkérem szépen, hogy biztonságos helyre kü-
lönítsék el. Ha minden igaz, akkor juhokra is támadtak. Előre 
is köszönjük! 

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

Hűséges olvasó-szelvény

szeptember  
» 1 0 «

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.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
176

KÖNCZEY ELEMÉR: START-UP NATION

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:
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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

NappalÉjszaka

26°8°

Időjárás

 Euró       4,5986 
 Dollár      3,8421
 100 forint  1,4937

Valutaváltó

– Doktor úr, a férjem repülő 
csészealjnak képzeli magát. Mit 
tegyek?
– Küldje el hozzám!
– ...? (Poén a rejtvényben.)

Súlyos betegség

Képtelen

Vicc
Móricka hazaér a suliból, kérdezi 
az anyja:
– Mit kaptál a suliban?
– Egy piros pontot és egy feketét.
– Tessék, itt egy százas.
Találkozik az apjával is:
– Mi volt az iskolában?
– Kaptam egy piros pontot és 
egy feketét.
– Tessék, adok ötven forintot.
Találkozik a nagyival is.
– Kaptál valamit az iskolában?
– Egy fekete és egy piros pontot.
– Miért kaptál feketét?
– Mert beírtam magamnak egy 
pirosat!

***
– Mi a közös a róka meg a sajt 
között?
– ?
– Egyiket sem vonzza a mágnes.

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. 




