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Vidéken és városon is szükség lenne a természet megtakarítá-
sára, főleg hogy most közeleg a Föld napja. Persze nem ez old-
ja meg a problémát, hiszen amíg vannak illegális szemetelők, 
addig csak tűzoltás az önkéntesek munkája. Kézre kell keríteni 
a szemetelőket, és jól meg kell büntetni őket.

Egy környezettudatos vidéki

Kész röhej ez a migránsos sztori. A világ előtt röhögteti magát 
Udvarhely. Ráadásul a helyi rendőrség is szűklátókörűségéről 
tesz tanúbizonyságot, amikor azt írják: „jelentsék a hasonló 
eseteket”. Nesze neked székely vendégszeretet! És még pa-
naszkodunk, hogy elkerülik a várost a turisták.

Ismeretlen

Árvátfalva lakói kérdezik Felsőboldogfalva polgármesterétől, 
Sándor Józseftől és a község képviselő-testületétől: az öt éve 
tartó ígérgetések, hitegetések után meddig kell még várnunk 
a folyamatos vezetékes vízellátásra, ugyanis 2016 augusztusá-
nak végén a polgármester azt ígérte az Udvarhelyi Híradóban 
és a Príma Rádióban, hogy gyorsított procedúrával oldják meg 
a falu vízgondját, mely eljárás 23–24 napot vesz igénybe. E 
sorok írásakor 2018 áprilisában járunk, és azt se feledjék a fen-
tebb említett illetékesek: magyar ember szavának áll!

Egy helybéli

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

április 
» 1 3 «

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

május 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 71–75-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt az 
Árnika könyvesbolt címére április 27-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

– Drágám, szeretnél egyszer egy 
hatalmas, kék, sok-sok lóerős 
kocsiban utazni, amelyet nem 
kell vezetni, mert sofőr ül a volán 
mögött?
– Igen, ez nagyszerű lenne!
– Akkor gyere, szálljunk fel a 
buszra!

 Euró       4,6579 
 Dollár      3,7656 
 100 forint  1,5007

Valutaváltó

18°2°

Időjárás

– Pistike, melyik óceán ez? – kérdi 
a tanár a térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
– ...!
(Poén a rejtvényben.)

Képtelen

ÉjszakaNappal

VESPA

tel.: 0746-214045 . www.vespaauto.ro

*ÚJDONSÁG! 
Teherautó- és munkagépalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vizigótok u. 
3. sz., a terelőúti MOL mögött

A térkép előtt




