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Fogják már fel a vállalkozók, hogy nem siránkozni kell, hanem 
megfizetni az embereket, különben mindenki külföldre megy, 
és aztán ülhetnek a munkán. Minimálbérért nem fog senki tíz 
órákat gürcölni önöknek, csak az idősebbek, akik nem mernek 
belevágni az újba. Ők meg dolgoznak addig, amíg tudnak. S utá-
na mi lesz? Nem egy ismerősöm robotol éjt nappallá téve a lét-
minimumon tengődve, azon gondolkodva, hogy inkább miért ne 
szedjen epret valahol külföldön. Egyszerűen nincs más válasz-
tás. Én is ezért hagytam el az országot.

Egy csalódott székely

Még mindig érezni olykor-olykor, hogy szaga van a Varga pa-
taknak, úgyhogy érdemes lenne megsürgetni a lakókat, hogy 
csatlakozzanak rá a szennyvízhálózatra. Mindenkinek érdeke, 
hogy tiszták legyenek a folyóvizeink. Én megértem, hogy a csat-
lakozás pénzbe kerül, de ezt más is megtette. Nemcsak jogaink, 
hanem kötelezettségeink is vannak. Ezt tartsák szem előtt!

Ismeretlen

Nagyon jó volt a városnapok, a meghívott együttesek és előadók 
is jó zenei ízlésről tanúskodnak. Kár, hogy a korai időpont vagy 
más okok miatt az udvarhelyi közönség csak kis számban jelent 
meg egy-egy koncerten, igaz, az esti koncertekre már megtelt 
a pálya. Egy megjegyzésem, tanácsom lenne csak a szervezők-
nek. Jövőre, ha lehet, ne a környék legsötétebb zugába tegyék 
a mobilvécéket, mert sokan még telefonnal világítva is nehezen 
boldogultak ezekkel sötétedés után.

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

június 
» 9 «

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: KEZDŐDIK

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

 Euró       4,6647 
 Dollár      3,9701 
 100 forint  1,4559 

Valutaváltó

27°12°

Időjárás

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, 

telefonszámával együtt. 

ÉjszakaNappal

Vicc
Feleség a férjéhez:
– Drágám, biztos nagyon éhes 
vagy. Mit szólnál egy ínycsiklandozó 
marhaszelethez, isteni fűszeres 
burgonyával, utána pedig egy finom 
somlói galuskához desszertnek?
– Nem, kösz, túl fáradt vagyok. 
Inkább együnk itthon.

***
– Két ceruza közül melyik a rendőr?
– ?
– A faragatlan.

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. 

Grün a tizedik menetet üli végig a 
körhintán. Láthatóan már nem bírja. 
Kékül-zöldül, minden baja utoléri.
– Miért nem szállsz le, ha nem bí-
rod? – kérdi Kohn.
– Tudod, a körhintás tartozik nekem 
kétszáz lejjel, és csak így tudom...

(Poén a rejtvényben.)

FORRÁS: ACIDCOW.COM

Már nem bírja...




