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A március 10-i székely vértanúinkra való méltó megemlékezést követő fel-
vonuláson, Marosvásárhelyen, a város egyik tömbháza negyedik emeletének 
ablakából- kezében kis magyar zászlót lengetve-csupán egyetlen egy 
idősasszony fogadta, köszöntötte a felvonulókat. Sajnos, hogy a valamikori 
Székelyvásárhely mostanra lelkileg megroggyant, elesett. 

Veress Dávid

A közlekedés biztonsága érdekében javaslom, hogy a csíkszeredai Merkúr 
üzlet parkolójába való ki és beállást tegyék világossá megfelelő irányító 
táblák felszerelésével. Előzetes köszönettel.
Páll Dezső

Alcsíkon is lehetne aláírást gyűjteni D. Tanasă ellen. Az ilyen embereket a 
közösségből, és a tévéadásokból is ki kellene tiltani.
E. 

Iszlai úr jobban tenné, ha nem nyilatkozna olyanokról, amihez nem ért. Az 
autonómia nem feltételez gazdasági elszigetelődést.
P. L. 

Ha a 80 éves ember naponta fizikai munkát végez, mozog, nem kávézik 
és nem cigarettázik, az éjszakát átalussza, megpihen, akkor vezethet még 
járművet. Viszont fiatalokra is érvényes, hogy kinek szabad vezetni, mert 
sokszor nincs elegendő gyakorlat, önfegyelem. Sokan nagyon támadják 
az idősek vezetési jogát, a vádak jogosak. Én 80 év után megállapítottam, 
hogy szellemileg nem vagyok a régi, és azóta nem vezetek. Mint nyugdíjas, 
többször utaztam taxival, ismerőssel és voltak olyan esetek, amikor fel-
háborodtam, panaszkodtam, de erre azt mondták többen, hát maga idős 
ember. Jelzem ezekből volt két okos, ügyes vezető, aki karambolozott, nem is 
egyszer! Az egyiktől megkérdeztem, ki volt a hibás? Válasz: Hát magának volt 
igaza! Ahol lakom, a 2. emeletről többször figyeltem, hogy az udvarunkon a 
parkolással sokan kínlódnak, főleg fiatalok. Nekem az a véleményem, ha a 
könyvet meg tudtam szerezni, akkor előbb tanuljak meg vezetni. Még nagyon 
fontos tudni, hogy a teleszkópokat ellenőriztessük többször szakemberrel. 
Vigyázat, ha a teleszkóp lenyomáskor rögtön visszarúg, akkor baj van.
Nagy Béla, aki 1961-től kezdte a vezetést, de szaki is

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 tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Tasziló beül egy étterembe, és mege-
bédel. Ebéd után odahívatja a tulajt, 
és azt mondja neki:
– Uram, magának rémes pincérei 
vannak.
– Igazán? – feleli a tulaj boldogan. – 
Ennek nagyon örvendek.
– Miért örvend maga ennek?
– Végre akadt egy vendég, aki ... 
(poén a rejtvényben)

Étteremben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7632
Dollár            4,2175
100 forint       1,5133

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

Véleményét elküldheti

ÁRNYOLDAL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
7° / -4°

Gyergyószentmiklós
7° / -4°

Marosvásárhely
11° / -1°

Székelyudvarhely
9° / -3°

Igyekezzék mindig a pozitív tulajdon-
ságait kimutatni, és ne hagyja, hogy a 
gyengébbik énje domináljon! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Ne hagyja, hogy felhalmozódjanak a 
gondok Ön körül, mert így nem tudja 
kézben tartani az irányítást! Magánéle-
tében meglepetésekben lesz része.

Rendkívüli hatások befolyásolják a 
napját. Bontsa le a gátakat maga körül, 
legyen nyitottabb és őszinte azokkal, 
akik számítanak az Ön barátságára!

Fontos megbeszélés vár Önre. Próbálja 
meg mérlegelni a körülményeket, gon-
dolja át a mondanivalóját, és támassza 
alá tényekkel az elképzeléseit!

Hajlamos figyelmen hagyni a munka-
társai igényeit, hogy érvényre juttassa 
a saját érdekeit. Viselkedésével ellen-
szenvessé válhat a kollégái körében.

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig igye-
kezzék figyelni az apró részletekre!

Hiányzik Önből a lendület. Ezt vegye 
figyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, 
azokat viszont végezze felelősséggel!

Bár nincs csúcsformában, mégis sike-
rül mindent úgy megszerveznie, hogy 
behozza a lemaradásait. Újabb célki-
tűzésekbe egyelőre ne kezdjen bele!

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralko-
dó bolygójától elegendő energiát kap 
ahhoz, hogy a maga javára fordítsa az 
életét befolyásoló eseményeket.

Felelőtlen lépéseket tesz, a rátermett-
ségének és szakmai tapasztalatainak 
köszönhetően azonban most könnye-
dén leküzdi a kialakult problémákat.

Legyen előzékeny a környezetében 
élőkkel! Ám a véleményét ne hallgassa 
el még akkor sem, ha az minden szem-
pontból különbözik a másokétól!

Hajlamos az indulatosságra, és úgy 
véli, ezúttal csakis Ön képes irányítani. 
Amennyiben nem változtat az álláspont-
ján, akkor komoly vitákra készülhet.

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

Tel.: 0752-094654     •    www.vespaauto.ro

Teherautó- 
és munkagép-
alkatrészek.

Február 1-től 10% kedvezmény
az OPEL alkatrészekre!

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz., 
a terelőúti MOL mögött.

Csíkszereda, Brassói út 113/a0742–879468

• AUTÓBONTÓ
• AUTÓFÓLIÁZÁS
• TÖRÖTT- ÉS
   RONCSAUTÓ-FELVÁSÁRLÁS
• ÓCSKAVAS-FELVÁSÁRLÁS

RAR engedély, 7 év garancia




