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Nagyon örvendek annak, hogy kerékpáros közlekedést ok-

tatnak Székelyudvarhely középiskoláiban. Így a gyerekek 

nemcsak a számítógép előtt fognak ülni vagy nyomkodják a 

telefonjaikat, hanem a szabadban is egyre több időt fognak 

eltölteni. Csak egy nagy gond van, hogy továbbra sincsenek 

kerékpárútjaink, így nem nagyon van, hol biciklizzenek a fia-

talok. A városvezetőség végre léphetne ez ügyben.

Egy nyugdíjas

Továbbra is komoly gondot okoz, hogy a terelőútnál nem 

működik jól a jelzőlámpa. Hol kiírja, mennyi ideig kell még 

várakoznod a sávodban, hol nem, így te sem tudhatod, mikor 

válts egyesbe, és akaratlanul is akadályozod a forgalmat.

Egy friss jogsis

Szép lett a központ a villanykábelek nélkül, ez tény. De még 

volna egy-két póznaalj, amit el kellene simítani rendesen. Ér-

tem ezen a feltúrt aszfaltot és a levegőbe néző kábeleket.

Ismeretlen

Javasolnám az illetékeseknek, hogy a Fenyéd és Székelyvar-

ság közötti rögtönzött buszmegállókkal kezdjenek valamit, 

mert az autós forgalom számára nagyon veszélyes, hiszen 

sokszor a kanyarban kell megelőzni az állomásozó buszt.

Egy gyakran arra járó

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

február 
» 1 0 «

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!

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.
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KÖNCZEY ELEMÉR: ERŐS MEZŐNY

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

A rendőr számolja a foglyokat:
– Egy, kettő, három...
Meghallja ezt a főnöke:
– Nem úgy kell azt számolni! Ha-
nem így: egy fő, két fő...
Elmegy a főnök, és a rendőr neki-
áll számolni:
– Egy fő, két fő, három fő, négy 
fő, öt fő, hat fő, hét fő, kedd, 
szerda...

***
– Hány szakasza van a szocializ-
mus fejlődésének?
– Kettő: az elsőt a fejlődés ne-
hézségei jellemzik, a másodikat 
a nehézségek fejlődése.

NappalÉjszaka
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Időjárás

 Euró       4,6572
 Dollár      3,7738
 100 forint  1,4940

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”.

Egy ember elmegy az orvoshoz, 
és elpanaszolja, hogy egész éjjel 
nyitott szájjal alszik. Az orvos 
megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, 
hogy szűk az arcbőre. Ha a sze-
mét behunyja, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Az a baja, hogy...

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. 

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
0744-755579-es telefonszámon.

már
már




