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Klánosodik a piac. Jó, hogy a déli megyékből felhozzák a ná-
lunk csak később megjelenő piaci portékát. Paradicsomot, 
dinnyét, paprikát, gyümölcsöket tőlük vásárlunk. A déliek 
szerencséje, hogy náluk minden hamarabb érik. Ez még nem 
a piac klánosodása, de az már igen, hogy anya, apa, a fiúk, a 
menyek, az egész társaság itt árul, és külön standokon. Nem 
hiszem annyit termelne a család, amennyit eladnak. Ugyan-
akkor leszorítják a helyi (csak nagy jóindulattal annak mond-
ható) konkurenciát. A piacfelügyelőség figyelmébe ajánljuk 
ezt a szerintünk nem szerencsés helyzetet.

Ismeretlen

Örvendetes hír, hogy vállalkozók összefogásával sikerült 
életben tartani a felnőtt labdarúgócsapatot a városban, így 
egyben életben tartották a székelyudvarhelyi sportélet egyre 
halványuló, pislákoló lángját. Véget ért az udvarhelyi szurko-
lók kényeztetése, már nem nagyon van, miből válogassanak, 
hova menjenek, a kocsmában miről beszéljenek. Nincs már 
kézilabdacsapatunk, az lett volna a „legszebb”, ha a Székely-
udvarhelyi FC felnőtt csapata is az enyészeté lesz. A városve-
zetőség pedig hallgat. Az ünnepélyes megnyitó- és záróbe-
szédekben megemlítik az akadémiák (kézilabda, futsal, bir-
kózás, asztalitenisz és még mi is maradt ki a felsorolásból?) 
létrehozását, de ez ügyben még egy megtett lépést sem 
látott a városlakó. Szép dolgok az ígéretek, a nagy tervek, de 
egyelőre nem láttam, hogy bármelyik országos szövetség 
bajnokságot rendezne számukra.

Egy szurkoló

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

július 
» 9 «

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: ALAMIZSNA

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

 Euró       4,6607 
 Dollár      3,9804 
 100 forint  1,4349 

Valutaváltó

26°16°

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
A tücsök egy bulit szervez, és 
meghív minden bogarat. El is jönnek 
a bogarak sorban, a katica, a sáska, 
a hőscincér... az est végére már csak 
a százlábú hiányzik.
Véget is ér a buli, mindenki indulna 
haza, amikor nyílik az ajtó, belép a 
százlábú, és dühösen mondja:
– Ki írta ki az ajtó elé, hogy lábat 
törülni kötelező?

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. 

– Nézd, szívem – magyarázza a raj-
takapott, hűtlen férj a feleségének 
–, ezt meg kellene értened... Olyan 
ez, mint a gramofon. Néha lemezt 
kell váltani!
– Elhiszem – feleli az asszony. – 
Csak azt nem értem, hogy akkor te 
miért őrjöngsz, ha én meg...

(Poén a rejtvényben.)

FORRÁS: ACIDCOW.COM

Rajta kapta




