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Tisztelt polgármester úr! Azt szeretném kérni öntől, hogy ha már 
a pénzünket rabolják a garázs alatt lévő területért  (230 lej), akkor 
legalább az időnket ne rabolják. Méghozzá azzal, hogy a pénztárnál 
azzal fogadnak 40 perc várakozás után, hogy bocsi, de a szomszéd 
irodából még nem méltóztatták átküldeni a számlát. A technika vi-
lágában ez egy gombnyomással elintézhető lenne! Tisztelettel,

Kustár Iván 

Kár, hogy kevesen vettek részt a székely szabadság napi rendezvé-
nyen, hiszen egy békés esemény volt. Megint a szokásos hibánkba 
estünk, miszerint arra vártunk, hogy majd mások mennek el. Senki 
nem fogja nekünk megadni az autonómiát, ha nem kérjük közö-
sen, ráadásul nem is veszik annyira komolyan a kérésünket sem, 
ha nem gyűl össze elég nagy tömeg a hasonló rendezvényeken. 
Éreznie kell a karhatalomnak a székelység súlyát, és azt, hogy nem 
támadni, szeparatizálódni akarunk, csupán az kell, ami jár nekünk. 
Meg kell érteniük, hogy ez ügyben össze kell fogni, ahogy őseink is 
közösen küzdöttek a nehéz időkben. Ezt mindenkinek akarnia kell, 
különben nincs miről beszélni. Az akarathoz pedig tetteknek is kell 
társulniuk. Remélem, jövőre többen leszünk. Tisztelettel,

Egy részvevő

Reméljük, hogy tényleg komolyan gondolja a tisztséggel járó fele-
lősséget Antal Lóránt. A népnek tettekre van szüksége, nem üres 
szavakra. Azt kívánom, hogy többet tegyen le az asztalra, mint 
egyesek a párt csúcsvezetéséből.

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

március 
» 9 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  

április 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 48–52-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére március 23-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: ÉLETREVALÓ

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

 Euró       4,6616
 Dollár      3,7864
 100 forint  1,4955

Valutaváltó

9°5°

Időjárás

Nizzában egy tanítónő a vándor-
madarakról szeretne beszélni:
– Gyerekek, melyek azok 
a szívesen látott vendégek, 
amelyek ősszel, amikor hazájuk-
ban hideg lesz, hozzánk, délre 
jönnek?
– ... (Poén a rejtvényben.)

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. 
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