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A járdák „privatizálására” hívnám fel az illetékesek figyelmét! 
A „volt” Gábor Áron előtt van egy autókereskedés, ahol a járda 
nagyon sokszor tele van parkoló autókkal úgy,  hogy a gyalogo-
sok nem tudnak mellettük elmenni. Ugyanitt a „járda”(?) út fe-
lőli oldalán két vascső gátolja az autósokat abban, hogy a jobb 
oldali sávot használják. Felfele haladva (a volt Cérnagyár előtt) 
egy gyorsfutár cég teherautói rendszeresen a járdán rakodnak 
úgy, hogy a gyalogosok csak az úttesten tudják kikerülni. Ki 
engedi meg vagy nézi el ezeket a felháborító kisajátításokat? 
Időszerű lenne tenni ellenük valamit!

Tisztelettel, Szabó János

Telitalálat, mármint részemről! Ma reggel (szerda) ismét fel-
törték a Kút utcát a gázasok, csupán másfél méterre a nemrég 
visszaaszfaltozott résztől. A kérdés még mindig nyitott, hogy 
inkompetensek-e, vagy csak mutatóba csinálják ezt a sok 
bosszúságot okozó felfordulást?

Lajos

Meg szeretnénk köszönni a BKG vezetőségének a Mikulás-cso-
magot, amit a bentlakó diákok kaptak, mert egészében renge-
teg intrit fizetünk. 

A bentlakó diákok 

Tisztelt főnökök (vagy nem)! Romániában mindenkire nem 
egyformán vonatkozik a törvény? Egyeseknek jár a fizetett ün-
nep, másnak nem? Nekünk, ketteseknek szabad dolgoznunk, 
se szabadnap, se kifizetve. Hol vannak az illetékesek? Úgy 
csinálnak, mintha nem tudnák. Az ünnepen dolgoztam, kará-
csony este, szilveszterkor, újévkor stb. Nem mindenkinek jár? 
Egy karácsonykor is munkával ünneplő, és nem dupla bérért. 
Remélem a változást!

Kata

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

december 
» 4 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
január 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 231–235-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére december 15-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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A nap könyve

MIHRIMAD HÜRREM LÁNYA, 
A SZULEJMÁN SOROZAT HETEDIK KÖTETE
 

A közkedvelt TV sorozat alapjául szolgáló 
Szulejmán sorozat újabb lebilincselő kötetében 
megismerhetjük Mihrimah szultánának az életét, 
akinek sorsát a szerelem és a hatalomért 
folytatott küzdelem kísérte. Titkok, részletek, 
intrikák, úgy ahogy eddig nem hallhatták.

NappalÉjszaka

3°–1°

Időjárás

 Euró       4,6321
 Dollár      3,9175
 100 forint  1,4722

Valutaváltó

Az utcán ellibeg egy dekoratív 
ifjú hölgy.
– Ezt a nőt szeretném még egy-
szer az ágyamba vinni – jegyzi 
meg Kohn.
– Miért, egyszer már odavitted? – 
érdeklődik Grün.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Egy szép nő

Képtelen

Vicc
A németet, a magyart és a ci-
gányt felhívatja magához Isten. 
Elsőként a némettel beszél:
– Te, német, ha még egyszer 
fajgyűlölősködsz, akkor ezzel a 
piros gombbal kiirtom az egész 
népedet.
Kiszalad sírva a német, bemegy 
a magyar. Ugyanaz történik vele 
is. Harmadiknak behívja Isten a 
cigányt:
– Ha még egyszer lopsz, ezzel a 
piros gombbal kiirtom a népedet.
Jön ki röhögve a cigány, a ma-
gyar és a német csodálkozik:
– Mit röhögsz, cigány?
– Elloptam a piros gombot!

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. 




