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Tisztelt Ismeretlen! Az Udvarhelyi Híradó február 9-ei lapszá-
mában megjelent sms-re válaszolva, nem tudom, hogyan érté-
keli a közösen elért célokat, de elmondhatom, hogy bukaresti 
tüntetésünk sem volt hiábavaló (több veszélyes egyedre adtak 
kilövési engedélyt), ugyanúgy Brüsszelben is elértük, hogy 
felfigyeljenek a probléma súlyosságára, és közösen Bukarestet 
is sikerült rávenni, hogy a probléma megoldására lépéseket te-
gyenek, illetve további intézkedéseket hozzanak. Azt helyesen 
látja, hogy a kormány lassan cselekszik és lassan egy évtizede 
folyamatosan jelezzük a problémát, de továbbra is hallatni kell 
hangunkat. Mindezek mellett azonban helyben is szükség van 
lépésekre, a vadászegyesületek részéről leginkább. Kérniük 
kell a beavatkozási engedélyt minden olyan esetben, ha egy 
medve emberre támadt vagy anyagi kár van. A kirándulásos 
felvetésére azt tudom válaszolni, hogy egy brüsszeli utam 
kezdődik általában hajnali 1 órakor, akkor indulok Csíkszere-
dából Bukarest felé, a reggeli repülővel kiutazom, ott vagyok 
átlagban 4–5 órát Brüsszelben az üléseken, megbeszéléseken, 
és ugyanaznap éjjel 23 vagy 24 órakor szállok le Bukarestben, 
onnan meg négy óra autózás hazafelé. 

Tisztelettel, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Nagyon jó volt a budapesti Csángó bál, de fura mód rászer-
vezték a Székely bált, így nem lehetett mindkettőn jelen lenni. 
Erre azért érdemes volna odafigyelni, hiszen jelentős rendez-
vényekről van szó. Én például a Székely bálba is elmentem 
volna...

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

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

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!
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KÖNCZEY ELEMÉR: ALAPARCULAT

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

Vicc
Matekórán:
– Gyerekek, ha az asztal egyik 
sarkára lerakok 6 tojást, a másik-
ra pedig 5-öt, akkor hány tojás 
lesz összesen az asztalon?
– Sehány! – feleli Pistike.
– Miért?
– Mert a tanárnő nem is tud to-
jást rakni.

***
– Móricka, mi történt a házi fel-
adatoddal?
– Papírrepülőt hajtogattam belő-
le, és valaki eltérítette.

NappalÉjszaka

4° –1°

Időjárás

 Euró       4,6534
 Dollár      3,7919
 100 forint  1,4915

Valutaváltó

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

A nap könyve

ÚJDONSÁG!
Dan Brown – Eredet

Robert Langdon, a szimbolika és a vallási 
ikonológia harvardi professzora a bilbaói 
Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt 
vegyen egy felfedezés bemutatásán, amely 
„mindörökre megváltoztatja a tudományokat”.

– Vannak olyan emberek, akik 

sportnak tekintik a horgászást. 

Mások unaloműzőnek. Én az ide-

geim megnyugtatásáért horgá-

szom. És ön miért horgászik?

– ... (Poén a rejtvényben.)

A tó partján

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. 

Küldje egyszerre az Udvarhelyi Híradó 28–32-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére február 23-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
29

február 
» 9 «

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
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