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Tisztelt Veress Dávid! Felrója a marosvásárhelyieknek, hogy miért nem 
voltak többen az ablakokban, tömbházak erkélyein, hogy zászlókat len-
getve köszöntsék a március 10-i felvonulókat. Kedves uram, mit várt volna 
el: egy időben legyenek a felvonuláson, és az ablakokban is? Esetleg még 
virágot is kellett volna szórjanak a felvonulók, és persze az ön fejére? Ott 
voltak a tömegben a legtöbben ők, többségben, mint a csíkszeredaiak. 
Vásárhely nem roggyant meg, nem esett el, amint írja, de nézzük csak 
uram, talán könnyebb Csíkszeredában magyarkodni, mint Marosvásárhe-
lyen? Mit szól hozzá? Éppen ezért figyelmébe ajánlom Kincses Előd Ma-
rosvásárhely fekete márciusa című könyvét (Kriterion Könyvkiadó, 2015) 
és azt elolvasva majd rájön, mily szomorú emlékek élnek még ma is a 
vásárhelyiek lelkében. Már csak azért, hogy ne ítélkezzen felettünk 
felületesen. Hiszen az ott és akkor történtekből ön keveset tud.
Nézőpont

Megkérjük Borboly urat hogy, látogasson ki Büdösfürdőre, ahol még tél 
van, sízni lehetne, ha lenne pálya. A szilveszteri szemetet a szemetesek-
ből széthordta a településen a rengeteg kóbor kutya, rengeteg ürüléket 
hagytak szanaszét az utakon és ösvényeken, ami a hóolvadással minden 
lépésre előkerül, és ez emberi megbetegedések okozója lehet. Az aszfalt 
sok lehetőséget adott az üdülőtelepülés továbbfejlődésére, de a két he-
lyi polgármesteri hivatalra hiába várunk, ha valami fejlesztést nem esz-
közölnek az idén a megyei tanács részéről, vagy nem hoznak egy komoly 
befektetőt a kezelőbázis elkészítésére és működtetésére.
Ismeretlen

Mit is vártunk volna el egy kisebbségből származó államfőtől az 1848-
49-es szabadságharc 171-ik évfordulója alkalmából? Hogy ne nézze 
levegőnek az országban élő 1,5 milliós őshonos magyar közösséget. Le-
galább egy üzenetben köszönthette volna a magyar ajkú honfitársait.
János bácsi

Iszlai úrnak! Meggyőzött, ezt fölösleges folytatni. Kérésére kérdezném, 
ön szerint Svájc az EU közepén el van szigetelődve? No comment.
P. L. 

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.
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– Főúr kérem, milyen bort ajánl? Tud-
ja ma van a házassági évfordulónk. 
– mondja Kovács úr, miközben fe-
leségére pillant.
– Attól függ, uram. Ünnepelni, vagy 
éppen ... (poén a rejtvényben)
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Valutaváltó

Euró               4,7525
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100 forint       1,5116
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e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti
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Teherautó- 
és munkagép-
alkatrészek.

Február 1-től 10% kedvezmény
az OPEL alkatrészekre!

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

Fordítsa figyelmét olyan kihívások felé, 
amelyeket eddig igyekezett távolról el-
kerülni. 

Nemsokára pontot tehet azon ügyei 
végére, amelyek rengeteg energiáját 
emésztették fel. 

Hivatásában lehetőleg úgy fogalmazza 
meg mondandóját, hogy ne tűnjön sze-
mélyeskedésnek. Legyen együttműkö-
dő, ha nem akar vitába keveredni!

Megpróbálják kizökkenteni az egyen-
súlyából, de szerencsére nem veszíti el 
higgadtságát. Kiegyensúlyozottságával 
most minden akadályt legyőz.

Hajlamos előtérbe helyezni az érdekeit. 
Uralkodjék az energiáin, vagy oly módon 
vezesse le, amellyel nem okoz kényel-
metlenséget a kollégáinak!

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyolult 
munkákat igyekezzék egy másik néző-
pontból megközelíteni, így könnyebben 
észreveszi a kivezető utat!

Úgy érzi, senki sem veszi figyelembe a 
véleményét, ahogy az igényeit sem. Ma-
radjon kitartó, és ne engedjen a nyomás-
nak, ami most Önre nehezedik!

Ezúttal olyan lehetőség kerül az útjába, 
amellyel új irányba terelheti az elképze-
léseit. Hagyatkozzék a megérzéseire, és 
bátran kockáztasson!

Népszerűségre tesz szert a környe-
zetében, így többen is felkeresik Önt 
tanácsért. Arra azért ügyeljen, hogy ne 
éljenek vissza a jó szándékával!

Diplomáciai képességének köszönhe-
tően úgy veszi magához az irányítást, 
hogy ez észrevétlen marad még azoknak 
a szemében is, akik elleneznék.

Uralkodó bolygója arra inti, hogy kímélje 
magát fizikailag és szellemileg egyaránt. 
Kevesebb munkát vállaljon, szervezete 
ma nem bírja a terhelést!

Optimizmusa, magabiztossága, illetve 
határozottsága a munkatársaira is átra-
gad, és ösztönzőleg hat rájuk.

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.
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