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Mit csinál az rmdsz Mikó Imre Jogvédő Szolgálata, ha egyáltalán 
csinál valamit? A csíkszeredai polgármestert, Ráduly Róbertet 
70 000 lejre, a Maros megyei Tanács elnökét, Péter Ferencet 
40 000 lejre büntették! A kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs 
Zoltán az első, felmentő ítélet után 5 évet kapott, csillagszórók és 
petárdák miatt, pedig nem követtek el ,,terrorista” akciót! És bár 
csillagszórót már üzletben sem lehet vásárolni, július 6-án, este 11 
órakor a zeteváraljai tározó Varság felőli oldalán hatalma tűzijáték 
volt, percekig durrogtattak a pihenni vágyók örömére, éjjel vala-
kik. Ki adott erre engedélyt és kinek?????Közben Ionescu Nicolae 
államelnökünk bebizonyította ismét, hogy a psd bábja: a soroza-
tos bunkó miniszterelnökök és analfabéta miniszterek kinevezése, 
Tőkés László kitüntetésének visszavonása után ismét úgy táncolt, 
ahogy a kétszeresen elítélt liviu dragnea fütyölt: leváltotta Laura 
Codruţa Kövesit, megrettenve a felfüggesztés lehetőségétől....És 
egy ilyen ország lesz nemsokára az EU vagy ET soros elnöke!

Forrai Tibor, Homoródszentpál

Más lett a vízszolgáltató-szennyvíztelenítő cég, de máris látszik. 
Megkaptuk a számlát, pofára estünk, sokszorosa a megszokottnak. 
Aztán kiderült, hogy kéthónaponként számláznak, amiből valami-
kor három lesz, de ez se magyarázat. Aki eddig locsolt nyaranta, 
kedvezményt kapott, a szennyvízdíjat valamelyest csökkentették. 
Most ez is megszűnt, illetve tessék egy másik vízórát is felszerelni e 
luxusért. Ez egy. Kettő: nem kellene minderről értesíteni a lakossá-
got, legalább megpróbálni, hogy kimagyarázzák maguk? Mindenki 
háborog, az emberek tanácstalanok, s a Harvíz hallgat. Mire való 
az újság, ha nem e zsebnek és a közhangulatnak oly kedvező beje-
lentések közzétételére? És most nem az újságírókat szidom, mint 
sms-eiben egy pökhendi ismeretlen, akiből a jóindulat naponta úgy 
kicsorog, hogy vicsorog.

Az öreg halász

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

július 
» 8 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
augusztus 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 127–131-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt 
az Árnika könyvesbolt címére július 20-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: VALÓ VILÁG

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

A vasutas fia első nap sugárzó arc-
cal megy az iskolába.
Az iskolai nap végeztével már nem 
olyan lelkes a gyerek. Meg is kér-
dezi az apja:
– Na milyen volt az iskolában, 
fiam?
– Édesapám! Átverés az egész. 
Bemegyek, ki van írva az ajtóra 
hogy első osztály, közben meg 
odabent fapadok voltak.

 Euró       4,6587 
 Dollár      3,9738  
 100 forint  1,4333 

Valutaváltó

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

A nap könyve

Csíkszentmihályi Mihály 
A futás öröme
Technikák a jobb teljesítményhez

Napjainkban egyre többen húznak futócipőt. Mi 
hajtja az embereket a futópályára vagy a terepre, 
hogy aztán edzettségi szintjüktől függően 
kocogjanak vagy akár ultramaratont fussanak? 
A VÁLASZ EGYSZERŰ: A FLOW. 

25°15°

Időjárás

– Ugyebár a képen is láthatjátok, 
a New York-i Szabadságszobor 
egyik kezében könyvet tart, a 
másikban fáklyát. Ki tudja meg-
mondani, mit jelképez a fáklya? 
Tessék, Móricka!
– Azt, hogy...

(Poén a rejtvényben.)

Képtelen

ÉjszakaNappal

Móricka felel

FORRÁS: ACIDCOW.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. 




