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Jó dolognak tartom, hogy egy, a román labdarúgásban jártas 
edzőt hoztak a Székelyudvarhelyi FC élére. Jó munkát kívánok 
neki, hiszen dolga lesz bőven a fiúk gatyába rázásával. Reméljük, 
előbb megmenti a csapatot a kieséstől, majd ismét jó útra tereli 
a nagypályás labdarúgást Székelyudvarhelyen.

Egy szurkoló

Nem csak a gázszolgáltató emberei hagyták befejezetlenül a 
munkájukat. A Küküllő partján hagyott fák maradványai ott 
rohadnak halomba, annak ellenére, hogy kitűnő biomassza és 
ingyen van. Érdekes, hogy a nagy rönköket hamar eltüntették. 
Mikor szállítják el a maradékot? 

Ismeretlen

A gázórát illett volna leolvasni áremelés előtt.

Ismeretlen

Végre valami jó dolgot is hallani Szentegyházáról! Dicséretes, 
hogy felújítják a kórház épületét, hiszen sokak számára fontos, 
hogy gyerekeiket a lehető leggyorsabban elvihessék az orvoshoz 
szükség esetén. Biztos, hogy könnyebb lesz a szülőknek, ha nem 
kell Udvarhelyre vagy Csíkszeredába utazni. A főnővérnek pedig 
gratulálok a munkájához való hozzáálláshoz, hiszen nélküle biz-
tosan nem tartana ott a kórház, ahol most van. Persze bizto-
san van még mit tenni, amihez kitartást kívánok. Ha összefog a 
közösség, akkor mindenkinek könnyebbek lesznek a mindenna-
pok. Több hasonló hírt szeretnék olvasni.

Egy szentegyházi

Hűséges olvasó-szelvény
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Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
február 15-éig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
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Nyerjen készpénzt a kakassal!
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Képtelen

Egyik páciens a másiknak:
– Az orvosom azt mondta, hogy 
paranoiás vagyok.
– Igen? Ezt így kijelentette előt-
ted?
– Hát, igazából nem mondta, de 
ezt gondolta...

***
– A feleségem zongorázik, a fiam 
trombitál, a lányom hegedül.
– És te?
– Én tűröm...

***
Ha jól érzed magad, ne aggódj, el 
fog múlni.

NappalÉjszaka

5°–14°

Időjárás

 Euró       4,6374
 Dollár      3,8821
 100 forint  1,4999

Valutaváltó

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

A nap könyve

Gáll Tímea: 
Kölcsönkért kovász

Egy jó szakácskönyv sokkal több, mint egy 
receptes gyűjtemény. Gáll Tímea könyve pedig 
pontosan ez: szeretettel teli, apró finomságokkal 
átszőtt beavatás egy sokunk által visszavágyott 
régi világba.

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

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 4–8-as lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére január 19-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Barátnők beszélgetnek:
– Mondd, igaz, hogy két udvar-
lód van?
– Nem, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Igaz-e?




