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Kedves ismeretlen, a keddi lapszámban megjelent felvetésére csak annyit, 
hogy ön elvárná Borboly úrtól, hogy az önök által otthagyott szemetet és az 
ottfelejtett kedvenceket takarítsa el. Kérem, nézzen önmagába. A boldog 
háztulajdonosok is tehetnének valamit környezetükért. Tisztelettel,
B. K.

Ha kínai zászlót tennénk ki Hargita megyében és nem a székely zászlót, 
az is zavarná  Dan Tanasăt? 
Ismeretlen

A napokban apró dolgom akadt a pénzügyön, Csíkszeredában. Ami ott foga-
dott, az felháborító és egyben elkeserítő. Kígyózó sorok, levegőtlen ség, 
kommunikációra képtelen ügyintéző, formanyomtatványok hi ánya, nem 
működő számítógépes rendszer, papír hiányában várakozó nyomtató stb. 
Kb. egy óra elteltével dolgom végezetlenül hagytam el az épületet. Nem ér-
tem, miért játszunk egymás idejével és idegeivel? A hivatal miért nem halad 
a korral? Például sorszám használata, légkondicionáló, szellőzőbe rendezés, 
számítógép-rendszerek naprakész frissítése, kommunikációs készség fejlesz-
tése. Nagy általánosságban miért sötét folt a város életében az ügyintézés? 
Ismeretlen

Meg szeretném kérdezni az illetékeseket, hogy mikor szándékoznak 
kifizetni a 2018. májusi vadkárokat?
Ismeretlen

Méghogy a kozmási vezetékes víz ivóvíz. Na nem!
Ismeretlen

A székely-magyar azzal dicsekszik, vagy arról híres, hogy törvény szerető és 
békés ember. Respektálja a kisebbség nyelvét, jogait. És akkor miért nem 
lehet nemzeti színeink mellett lobogtatni a Székelyföldön lakó kisebbségek 
trikolórját, ami lehet Románia zászlaja? Miért improvizálnak a vezetőink? 
Aztán, ha netalán a színeink ilyen-olyan huncut formában jelennek meg, 
mint Székelyudvarhelyen, és főispán 5000 lejes bírsággal sújtja az elöl-
járót, akkor az egekig sértődünk ostoba módon. Felesleges acsargások, 
uraságok! Magukat azért választották méltó helyre, hogy méltóságosan 
viszonyuljanak a nemzeti színekhez! Ne improvizáljanak, inkább a parla-
mentben hozzanak megfelelő törvényeket a nép javára. Március 15-én nem 
volna sértő, ki kell tenni a román trikolórt, hiszen itt, Erdélyben 1848-ban 
magyarok és románok is elvéreztek a kölcsönös, esztelen bizalmatlanság 
és a nemzetiségi intolerancia, gyűlölködés miatt. Több ezer emberéletet 
oltottak ki, mostani felfogásom szerint teljesen értelmetlenül.
A székely KÁTÉ

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: 
KI AZ?
–  Mi vagyunk a rákkeltők.
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Micike egyik reggel két órát késik a 
munkahelyéről. A főnöke felelősségre 
vonja:
– Mit tud felhozni a mentségére?
– Azt, hogy gyereket várok.
– Mikorra várja?
– ... (poén a rejtvényben)

Késésben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7607
Dollár            4,1939
100 forint       1,5218

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

Véleményét elküldheti

AUTOKRATA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / -2°

Gyergyószentmiklós
11° / -1°

Marosvásárhely
14° / 2°

Székelyudvarhely
12° / -1°

Váratlan helyzetekkel kell szembenéz-
nie, ezért a döntéseit elővigyázatosan 
hozza meg! Maradjon következetes, és 
lehetőleg kerülje el a kockázatokat!

Magánéleti gondjai állandó nyugtalan-
ságot eredményeznek, és kihatnak a 
munkájára is. Beszélje meg a problé-
máit az Önhöz közel álló személyekkel!

Lehetőleg ne fogadjon el mindent fel-
tételek nélkül, hanem inkább nézzen 
az információk mögé! Magánéletében 
készüljön fel egy váratlan helyzetre!

Hamar elveszíti a türelmét, amikor el-
lenállásba ütközik. Ezért lehetőleg ma 
kerülje a vitákat, az olyan helyzeteket, 
ahol ki kell állnia a nézetei mellett!

Hajlamos átugrani bizonyos rutinteen-
dőket, és lerövidíteni a folyamatokat. 
Bár ez olykor segítségére válhat, hosz-
szú távon nem a legjobb megoldás.

Hivatásában változások következnek 
be. Fogadja el mások tanácsát, és 
legyen megfontolt! Ne improvizáljon, 
válassza az egyszerű módszereket!

Tanácstalannak érzi magát, ettől pe-
dig hajlamos az idegeskedésre. Főleg 
olyan tevékenységekkel foglalkozzék, 
amelyek nem igényelnek segítséget!

Mozgalmas pillanatok várnak Önre, 
ezért tartalékolja az energiáit! Őrizze 
meg a higgadtságát, és kizárólag a 
sürgős munkálatokra koncentráljon!

Lépjen túl a kétségein, és támaszkod-
jék az eddig szerzett tapasztalataira! 
Ne hagyja magát senkitől befolyásolni, 
tartsa magát az elképzeléseihez!

Feszült légkörben kell helytállnia, 
ezért első lépésként próbáljon meg bé-
kés hangulatot teremteni maga körül! 
Használja ki diplomáciai adottságait!

Több lehetősége adódik arra, hogy ka-
matoztassa az adottságait. Viszont mi-
előtt bármibe is belefogna, mérlegelje 
az esetleges következményeket!

Gondolja át a tennivalóit, és csupán 
akkor keressen szövetségeseket, ha 
nincs más választása! Találékonysága 
most átsegíti Önt a nehézségeken.

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.

Gyűjtse össze a havonta megjelenő
négy szelvényt, és nyerjen készpénzt!

KERESSÉK A KAKASOKAT!




