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A város járdáin haladva a gyalogosnak azzal a veszéllyel kell szá-
molnia, hogy a fák kihajló ágai megsebesítik a szemét, vagy csak 
lehajolva lehet elmenni mellettük. A megoldás normális esetben 
az volna, ha mindenki rendben tartaná saját fája ágait, de sajnos 
ettől még elég messze állunk. Szükségmegoldásként pedig csak 
az maradt, ha a város karbantartócsoportja végigmegy a járdá-
kon, és ezt a nem elhanyagolható fontosságú munkálatot elvége-
zi. (Esetleg nincs-e harmadik megoldás?)

Tisztelettel, F. A.

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 e lmenni. Ugyanitt a „járda”(?) útoldali 
oldalán két vascső gátolja az autósokat abban, hogy a jobbfelő-
li sávot használják. Felfelé haladva (a volt Cérnagyár előtt) egy 
futárcég teherautói rendszeresen a járdán rakodnak úgy, hogy 
a gyalogosok csak az úttesten tudják azokat kikerülni. Ki engedi 
meg vagy nézi el ezeket a felháborító kisajátításokat? Időszerű 
lenne tenni ellene valamit!

Tisztelettel, Szabó János

Itt van húsvét, gondolkozunk, mi lesz az állatainkkal, hol fognak 
legelni. Miért nem csinálnak majorfogadást? Polgármester úr, 
miért nem veszi figyelembe a gazdák kérelmét? Vessen véget az 
önkényuralomnak!

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

Vicc

Hűséges olvasó-szelvény

március 
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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.

NYERŐSZELVÉNY 
Név:

Cím:

Tel.:
52

AZ UTCÁRA
DOB

IPSZILON

ARANY
SPANYOLUL

EGYE!

... KÉTSZER
FÁRAD

(SZÓLÁS)
AKONTÓ

TESTSÚLY
CSÖKKENTŐ

ÉTREND

MAGAD

SKÁLAHANG

KISSÉ
AVULT!

VESZEKEDŐ

BORÍT,
FED

TIK-...

... ACTA
EST

ATTÓL
FOGVA

VATIKÁNI,
OSZTRÁL,
ZAMBIAI

IMOLA
BECÉZVE

SZAPORODIK
A HAL

POÉN
NEM ENGED

VOLT

KÉT AKÓ!

DÉL

FOLYÓÁGY

TÉPŐ

ORGANIZÁL

HARAP

KÖZKATONA

GYARAPODIK

LÓKÖRÖM

KÖNCZEY ELEMÉR: ÜNNEPI MALŐR

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

A férj fintorogva eszi a vacsorát. 
A feleség aggódva kérdezi:
– Nem ízlik, drágám? Pedig a sza-
kácskönyvből főztem.
– Akkor legközelebb a belső lapo-
kat használd, mert a fedele kicsit 
kemény.

 Euró       4,6620
 Dollár      3,7715
 100 forint  1,4984

Valutaváltó

13°5°

Időjárás

Szőke nő telefonál az informáci-
ós szolgálathoz:
– Meg tudná mondani, kérem, 
hogy meddig tart egy repülőút 
Budapest és Párizs között?
– Egy pillanat...
– ... (Poén a rejtvényben.)

Képtelen

ÉjszakaNappal

Utazni akar...




