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Nagyon szépen kérem a bicikliseket, rollereseket, gördeszká-
sokat, akik a Szentimre utcán nagy előszeretettel suhannak 
lefele a járdán, hogy legyenek körültekintőbbek, és csak fél-
gőzzel hajtsanak, ha már a járdán teszik ezt, mert életveszé-
lyes szituációk tudnak kerekedni pillanatok alatt, ha mondjuk 
egy kapualjból kifut egy gyerek egy száguldozó elé.

Lajos

Az ócfalvi eltérőnél óriási közlekedési dugó volt, a forgalmat 
mindkét irányból lezárták. Akkora volt a sor – és csaknem 
egy órán keresztül gyarapodott –, hogy a hátsóknak immár 
fogalmuk sem lehetett, mi történt tulajdonképpen. Egy sza-
pora járású fiatal végül vállalkozott, hogy előrefut és meg-
nézi, miért állunk. Kis idő múlva már tudni lehetett, egy autó 
durrdefektet kapott, lefutott az útról, és a vasúti síneken 
állt meg. Ott egyébként nem ez az első ilyen típusú baleset, 
autósok mondják, a kanyar csalóka, mert nem a szabványos 
dőlésszögben építették meg. A kocsit valamivel később lát-
tuk, a sárga angyal vitte, de ami fontosabb, személyi sérülés 
nem történt. Úgyhogy jobb hangulatban vártuk, legyen vége 
a terepszemlének, vonuljanak el a bögözi önkéntes tűzoltók 
és mi is menjünk utunkra.

Autós Frédi

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

június 
» 8 «

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

július 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 107–111-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére június 22-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: KEMÉNY ÜZENET

e-mailben: uh@udvarhelyi-hirado.roVéleményét elküldheti

– Döncike, tessék megenni a főze-
léket! Nagyon sok gyerek annak is 
örülne, ha a felét megkapná.
– Látod, mama, a felének én is job-
ban örülnék...

***
– Hogy hívják a japán közlekedési 
rendőrt?
– ?
– Huna Jogsija!

 Euró       4,6587 
 Dollár      3,9497  
 100 forint  1,4536 

Valutaváltó

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

A nap könyve

Segíts a gyerekednek! 
Felnőtté válás

A kamaszkor testi-lelki változásai nemcsak a fiatalok, de a 
család és a tágabb környezet számára is komoly 
erőpróbát jelentenek. Könyvünk ehhez az időszakhoz 
nyújt segítséget: elmagyarázza a kamaszok testében, 
agyában és pszichéjében zajló folyamatokat, így 
könnyebb lesz reakcióikat, viselkedésüket is megérteni, 
gyakorlati tanácsokat ad olyan témákhoz, amelyeket 
szülőnek és kamasznak is nehéz szóba hozni. 

30°16°

Időjárás

Két rendőr tanakodik a belvárosi 
buszmegállóban.
– Busszal megyünk, vagy gyalog?
– Hát, ...

(Poén a rejtvényben.)

Képtelen

ÉjszakaNappal

Rendőrök

FORRÁS: DAILYHAHA.COM

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, 

telefonszámával együtt. 




