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Nálunk a halálos balesetek nagy része frontális ütközéssel történik. Előzéskor, 
kanyarvágáskor, sőt, sok esetben még az alkoholfogyasztás végett bekövet-
kező baleseteknél is, ha minden autó egy irányba halad, kisebbek a sérülések. 
Persze kell ellenőrizni, mert más mód nincs, de senki ne várja el, hogy elérjük 
a nyugati statisztikát, ha nincsenek nyugati körülmények. Még egy ilyen elma-
radott infrastruktúrájú ország nincs az unióban, sajnos. 
Ismeretlen

Szégyen a pásztornak, hogy fényes nappal két farkas ekkora kárt tudott 
csinálni a juhok között. Vagy be voltak a juhok villanypásztorral kerítve, 
és nem volt pásztor velük, csak így lehet ekkora kárt csinálni. Most könnyen 
követelhetik, hogy fizessek meg a kárt, de senki nem tudja az igazat. 
Ismeretlen

Tisztelt illetékesek! A mai világban nincs határa sem az erkölcsnek, sem 
az erkölcstelenségnek – ami a hivatalos külföldi bélyegek árusítását ille-
ti? Pont most, húsvétra készülve, úgy érzem, a szabadságot és a szaba-
dosságot nem szabadna összetévesztenünk, akármilyen híres festményt 
ábrázol meztelen nő alakjában.  Sajnálom, hogy ennyire próbál az emberi 
erkölcs lealacsonyodni, különösen most, egyik szent, és egyben keresz-
ténységünk egyik legnagyobb ünnepére készülve. Jó lenne, ha a jövőben 
több figyelem övezné az ilyen, jelentéktelennek tűnő kis dolgokat is, hisz 
a bélyeg is sokatmondó tud lenni. Áldott feltámadási örömet kívánok! 
G. Ildikó

A csíkszeredai városvezetők figyelmébe! Nem lehetne a volt IPICCF és 
UMTCF udvaráról azt a sok betontörmeléket az elkészítendő elkerülő út 
feltöltésére felhasználni? Megüresedne az udvar, és töltésnek is jó lenne, 
vagy a zsögödi Lukoil töltőállomás mellé, a vasút és az út közötti gödörbe 
hordani, ahova amúgy is a zsögödi útról is törmeléket hordtak. Felszabadul-
na az udvar, és a a város végén is lehetne parkolót csinálni a pápalátogatás 
idejére, és az említett udvaron is lenne hely az autóbuszoknak.
Róbert 

Az egészségügyi kártyák elektronikus rendszerének leállása után most jön 
majd az, hogy az állam fizessen eurómilliókat a rendszert kiépítő informati-
kai cégeknek. És persze aztán fizettesse ki az állampolgárokkal – ki volt ez 
találva jól. De ideje lenne visszaállni sima, nem elektronikus kártyára amilyen 
például az angoloknak is van és láss csodát, jól működik a nyilvántartás.
Ismeretlen

Nem kell kutatgatni az elvándorlás okait, a minimálbér legyen legalább 
1000 eurónak megfelelő, akkor nem mennek el. Például Németországban 
a nagy áruházakban sok termék van, ami olcsóbb és jobb minőségű, mint 
idehaza és az üzemanyag helyenként olcsóbb, vagy egy árban van.
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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– Kolléga, szabad egy percre?
– Parancsoljon, főnök.
– Szereti maga a meleg piát?
– Pfuj, undorító.
– Na és izzadt férfiakat, nőket?
– Boáh.
– Akkor ezt megbeszéltük, ...
(poén a rejtvényben)

Az irodában

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7622
Dollár            4,2114
100 forint       1,4912

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

Véleményét elküldheti

OFF-ROAD KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 2°

Gyergyószentmiklós
11° / 1°

Marosvásárhely
17° / 1°

Székelyudvarhely
14° / -1°

Hajlamos előtérbe helyezni az igényeit, 
amivel elnyomja a környezetében élő-
ket. Ha nem változtat a magatartásán, 
komoly gondokba keveredhet!

Hivatásában most többet teljesít, mint 
amennyit elvárnak Öntől. Ne legyen 
maximalista, csupán könnyen elvégez-
hető feladatokra összpontosítson!

Maradjon a háttérben, ugyanis hajla-
mos túl harciasan kiállni saját magá-
ért! Ha makacsul védi az igazát, elve-
szítheti azokat, akik Ön mellett állnak.

Legyen barátságos a társaival, a nega-
tív véleményeit tartsa meg magának! 
Minél nagyobb az önuralma, annál na-
gyobb népszerűségre számíthat.

Fogadja el, hogy nem mindenki áll ki 
Ön mellett. Őrizze meg a nyugalmát 
akkor is, ha ellenállásba ütközne! Ma 
egyedül is képes lesz elérni a céljait.

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is eltávolítsa Önt a 
célkitűzéseitől! Szenteljen több időt a 
magánéletére, illetve a kapcsolataira!

Megbeszélései során olyan új infor-
mációk birtokába kerül, amelyek más 
megvilágításba helyezik az elképzelé-
seit. Ezúttal bátran kockáztathat!

Kerülje el az olyan szituációkat, ahol 
hideg fejjel kellene döntenie. Ha ezt 
mégsem teheti, legalább kérjen hala-
dékot, ezalatt begyűjthet pár tanácsot!

Bizonyos események érzékenyebben 
érintik Önt a szokásosnál, ezekből vi-
szont ne csináljon nagy ügyet! Próbálja 
elkerülni a bonyolult helyzeteket!

Minden erőfeszítése ellenére holtpont-
ra kerültek az elképzelései. Közelítse 
meg más szemszögből a céljait, és 
hogyha szükséges, módosítson rajtuk!

Uralkodó bolygója ezúttal arra inspi-
rálja Önt, hogy fejlessze a hivatásbeli 
ismereteit. Legyen nyitott, és ragadjon 
meg minden adódó lehetőséget!

Nagy lendülettel akar megfelelni az el-
várásoknak, és könnyelmű ígéreteket 
tesz. Ám hamar be kell látnia, hogy bi-
zonyos dolgokat rosszul ítélt meg.

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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Piac utca 7. szám 
171. szám 

0751–288886 (Csíkszereda)
0371–355440 (Csíkszentdomokos)

@optikaelit
elit_optika

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000




