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A csíkszeredai Goscom Rt. sötétszürke Dacia Loganját jó lenne a 
mozgássérülteknek fenntartott parkolóból elvinni… (a pénzügy mellett) 
és a közeljövőben a kijelölt parkolót használni, nem a zöldövezetet, vagy 
a mozgássérültek parkolóját.
Lakó

Hajrá MPP! Már éppen ideje volt valami ellenlépésekre Tanasă ügyében. „Tisz-
telt” udmr, önök sehol nincsenek, mikor a székelyföldi emberekről van szó, 
kivéve, amikor választások jönnek. Maradjanak szépen, és szedjék, míg nem 
unják, Dragnea D-vitaminját. A következő választáson nagy szükségük lesz rá. 
R. H. 

Olvasom, hogy Mezei János büntetőjogi panaszt tett Dan Tanasă és társai 
ellen. Remélem, jogilag jól megalapozott az ügyészséghez intézett fel-
jelentés, mert ha nem, akkor ismételten csak acsarkodik az MPP-s politi-
kus. Szerintem jobban tenné, ha olyan törvénytervezeten dolgozna, ami 
megtámadhatatlanul biztosítja a nemzeti kisebbségek szimbólumainak 
használatát a középületeken. A nemzeti szimbólumainkat érvényben 
levő törvények előírásai szerint tudjuk tisztességesen becsben tartani. 
Ellenkező esetben, mi saját magunk adjuk meg a lehetőséget a megaláz-
tatásra. Többet, hatékonyan kell dolgozni az MPP-s politikusoknak is. Jó 
törvényeket kérünk! Ha rossz, akkor önök a hibásak, de ha nem tartjuk 
be, akkor szenved a nemzeti érzelem. Tisztelettel
Káté

Sokaknak szúrhatja a szemét Székelyudvarhelyen az a városi sétatér végén 
levő, a Küküllő feletti átjáró állapota, a városképbe nem illő látvány, ame-
lyen akár életveszélyes is lehet közlekedni. Ezt megelőzni a városvezetők 
kötelessége és felelőssége. Hasonló látványt nyújt a Homoród utcai kis híd 
is. Nem hiszem, hogy ezek újraépítése olyan költséges és megterhelő lenne 
a város számára. A mai modern építőelemek felhasználásával akár nagyon 
rövid idő alatt elkészíthető lenne, megfelelő hozzáállás mellett. Eladó a 
Frecska-féle telek, amelynek megvásárlása a város javát szolgálná, külön-
böző rendezvények kibővítésére éppen megfelelő lenne. 
Arra sétáló véleménye

A minap olvastam a farkasok védelméről. A Hargita megyében élő 350 far-
kas naponta csak 1 kg hússal számolva is évente 127 750 kg-ot fogyaszt. 
Most már csak az a kérdés, ki és mikor fizeti meg a farkasok által okozott 
károkat a vadásztársulatoknak, és az állattartó gazdáknak? Tisztelettel
Andor

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

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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1– Az este összekaptam a feleségem-
mel – meséli Kovács a kávézóban. Az 
egésznek megint az az átkozott tévé volt 
az oka.
– Mi történt? – kérdi a barátja.
– A feleségem a krimit akarta nézni, én 
a meccset.
– ... (poén a rejtvényben)

Mi történt?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,7445
 Dollár            4,1850
 100 forint       1,4882

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / 1°

Gyergyószentmiklós
8° / 0°

Marosvásárhely
10° / 1°

Székelyudvarhely
9° / 1°

5/40 8   2   21   32   12   10

JOKER 44   30   17   3   24  +  6

Noroc Plus 509698 

Super Noroc 953014

6/49 12   45   48   38   24   5

Noroc 4026133

Lottó

139
148
165
189
215
254

270
285
315
325
360
400

260
270
289
300
320
350

350
400
430
460
500
560

*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
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KÁRRENDEZÉS INGYEN!
KÁR ESETÉN HÍVJA A KÖVETKEZ N

TERMÉSZETES

139 lej
148 lej
165 lej
189 lej
215 lej
254 lej

1200 alatt
1201–1400
1401–1600
1601–1800
1801–2000
2000 felett

270 lej
285lej
315 lej
325 lej
360 lej
400 lej

350 lej
400 lej
430 lej
460 lej
500 lej
560 lej

260 lej
270 lej
289 lej
300 lej
320 lej
350 lej

* áraink tájékoztató jellegűek

ELADÓ
Brikett
1000 l-es tartály

Ingyenes házhoz szállítás
500 kg fölött!

Csíkszereda, Hajnal u. 34/A.
Tel.: 0742–593874

www.or ien te . ro

Tel.: 0740-094440, 0266-213041
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.

Erdélyi csorba
Csirkebécsi

Natúr krumpli
petrezselyemmel

Friss káposzta
Desszert

Megbeszélései során fény derül pár 
részletre, amelyek más megvilágításba 
helyezik az elmúlt időszak problémáit.

Remek a kedélyállapota, a kreativitása 
pedig a csúcson van. Fordítsa a saját 
javára a lehetőségeket!

Bizonytalansága miatt nehezen tud 
döntéseket meghozni, pedig már csak 
kevés ideje maradt állást foglalni az 
ügyeiben. 

Ne kockáztasson, és ne hagyja győze-
delmeskedni az elfogultságát a józan 
ész felett! Szorult helyzetben vesse be 
az eddig szerzett tapasztalatait!

Fontos változások következnek be az 
életében. Mindettől függetlenül nem 
kell tartania kellemetlenségektől.

Uralkodó bolygója negatívan befolyásol-
ja az életét. Főleg akkor ütközhet akadá-
lyokba, ha túlbecsüli a lehetőségeit. 

Használja ki a lehetőségeit, majd fejtse 
ki a véleményét! Ezúttal képes lesz reáli-
san értékelni a jelenlegi szituációt.

Figyeljen a részletekre, mert bennük rej-
lik a sikeres megoldás kulcsa. A karrierje 
magasra ívelhet, ha a magánéleti prob-
lémáit a háttérbe szorítja.

Kissé zűrzavaros napra készülhet. A vá-
ratlan helyzetekben őrizze meg hidegvé-
rét, ne veszítse el a türelmét!

Mozgalmas nap vár Önre. Készítsen 
ütemtervet, és lehetőleg végezze párhu-
zamosan a tennivalóit!

Növelje meg a munkája hatékonyságát, 
dolgozzon ki új terveket! Kizárólag a te-
endőire összpontosítson.

Ma választ kaphat néhány feledésbe 
merült kérdésre, amelyekből komolyabb 
hasznot húzhat.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Horoszkóp




