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Olvasom a Székelyhonban, hogy a sepsiszentgyörgyi polgármesteri 
hivatal keresi a gyógyírt a fiatalok elvándorlására, hogy Gyergyószent-
miklóson a városháza keresi a megoldást arra, hogyan biztosítsanak 
veteményes ágyást az érdeklődőknek, míg Csíkszeredában bontják a 
garázsokat, és új autóbuszokat vásárolnak, új, buszsávokat alakítanak 
ki. Arra egyáltalán gondoltak-e, hogy idővel ki fog ezeken utazni, amikor 
3-5 autóbuszra is alig kapnak gépkocsivezetőt? Minden évben majd  
költségvetés-kiigazítást biztosítanak a mi adónkból. 
Róbert

Csíkszentkirályon nemrég egy nagy sebességgel közlekedő autó elütött egy 
kutyust, és a vezető felelősségérzet nélkül továbbhajtott. A helyi fiatalember, 
aki segíteni szeretett volna, több mint egy órán át telefonált 12 állatorvosnak, 
de közülük egy sem volt, aki segített volna. Így a segélyhívó számot hívta, 
míg végül kiküldték a helyi rendőröket, de segíteni nem tudtak, a kutyus reg-
gelig szenvedett a sánc szélén. Később sikerült eljuttatni egy állatorvoshoz, 
de ő is továbbküldte a menhelyre. Miért nem lehet senkihez fordulni ilyen 
esetben? Hol az emberi jóérzés, és felelősség? Megkérjük ezek után az Állate-
gészségügyi Igazgatóságot, hogy ossza be az állatorvosokat, s ha szükség 
van rájuk, legyen akihez fordulni, és a 112-es segélyhívó számon is legyenek 
elérhetők. Köszönjük szépen előre is. 
Ismeretlen

Régi mondás szerint a temető a helység tükre. Ma ez a mondás nem 
érvényes, mert  van aki a régi virágot a sír mellett hagyja, vagy a kerítés 
mellé dobja. Ismerőseim azt kérdezték, nekem tetszik az, amit lehet látni a 
kerítés mellett, a csíkszeredai régi temetőben? ,,Tessék nézni, tegnapelőtt 
eltakarítottam a szemetet és megint idehozzák! Ott a sírt újracsinálták és 
a maradék cementet, kavicsot itt hagyták. A friss virág, amit a férjem neve 
napjára hoztam, eltűnt, de a váza sincs meg!” – panaszolták. Arra kértek, 
legyek szíves és írjam ki az újságba, amit ott látok, mert az esperes úr fi-
gyelmeztette a szentmise hallgatóit, de felesleges. Ami felháborító, van, aki 
a vizet innen viszi a tömbház előtti virágok locsolására, van, aki vizelni jár 
ide. Sajnos, a város tükrére ma már nem lehet ráismerni. 
Nagy Béla

P. L.-nek. Utóbbi válaszomból nem értett meg semmit, csak ismételge-
ti a magáét. Székelyföld gazdasági felemelkedése létfontosságú, ha 
tetszik önnek, ha nem. Erről írtam, és kérdezném, hogy a téma kapcsán 
hol a kiforgatott magyarázat és szédítés? Vagy törődjünk bele az ön által 
beköpött székelyes mondókába ,,azt nem érjük meg hajason”, és csak 
ennyi lenne az ön magyarázata és érvelése a témával kapcsolatban? Nem 
csodálkozom közömbös, maradi mentalitásán. Az ilyen egyénekkel nem 
lépünk egyről a kettőre, legfeljebb egyről a nullára. Ha mi nem érjük meg 
hajason, lehet, hogy haladó gondolkodású fiataljaink még tesznek/tehet-
nek Székelyföld jövőjéért. Mindenki nem fog elmenni.
Nézőpont

Jó lenne már tisztázni végre, hogy törvényesen járnak-e el a polgár mestereink 
a magyar feliratok esetében, mert ha nem, megnyomorítják anyagilag sa-
ját magukat és a közösséget évről-évre. Ha nem követtek el törvénytel-
enséget, akkor az európai bírósághoz kell fordulni, és bebizonyítani azt, 
hogy Romániában szélsőséges szervezeteket pénzelnek a bíróságok köz-
reműködésével és a kisebbségben élő magyarság megsarcolásával.
Ismeretlen

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
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Az én anyósom olyan, mint egy jó 
pohár sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és mikor elém kerül 
... ... (poén a rejtvényben)
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Valutaváltó

Euró               4,7619
Dollár            4,2072
100 forint       1,4856

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

Véleményét elküldheti

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS-MAFFIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

12° / 1°

Gyergyószentmiklós

12° / 0°

Marosvásárhely

15° / 2°

Székelyudvarhely

13° / 1°

Szerencsés napnak néz elébe, kedvező 
fordulatot vesznek az események. Ne 
siesse el a dolgokat, inkább várja ki 
türelemmel a kedvező alkalmakat!

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie, 
ahhoz hogy megőrizze a harmóniát a 
környezetével. Mellőzze azokat az ügy-
leteket, amelyek holtpontra kerültek!

Rengeteg energiával és lelkesedéssel 
töltődik fel, szakmai tudását most 
nagyra értékelik. Fordítson több időt a 
személyes viszonyainak ápolására!

Számos feladat várja ma Önt. Készít-
sen ütemtervet, és még akkor is tartsa 
magát a célkitűzéseihez, ha zavaró 
tényezők próbálják eltéríteni az útjáról!

Hogyha teheti, halassza el a döntése-
it, de ha erre nincs lehetősége, akkor 
kérjen gondolkodási időt, és elemezze 
a kényes problémákat a társaival!

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik az energiáit, és ami miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

Új ismeretségekre tesz szert, amelyek 
révén kissé felgyorsulnak Ön körül az 
események, a megoldatlan problémák 
pedig új megvilágításba kerülnek.

Remekül szót ért a kollégáival, és ha-
mar ráhangolódik a csapatmunkára. 
Amennyiben teheti, az esetleges kri-
tikákat tapintatosan fogalmazza meg!

Magánéletében komoly változások kö-
vetkeznek be, amit egyelőre nehezen 
tud kezelni. Őrizze meg a higgadtságát, 
csak rutinmunkákkal foglalkozzék!

Figyeljen oda minden apró részletre, 
és csak ezután lásson munkához! Ha 
sikereket akar elkönyvelni, keressen 
segítőket maga mellé!

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik az energiáit, és ami miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

Uralkodó bolygója arra ösztönzi Önt, 
hogy irányító szerepet vállaljon. Olyan 
célokat tűzzön ki maga elé, amelyekkel 
a kollégái is azonosulni tudnak!

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




