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Csíkszeredában a Millenniumi-templom sarkánál van egy siralmas álla-
potban levő feljáró, kérjük a járdajavító csoportot, hogy javítsák meg, 
mert az idősek és a babakocsival közlekedők nehezen tudnak a járdára 
feljárni. Tisztelettel,
A kismamák

Folyamatban van Csíkszereda harmadik szégyenfoltjának eltüntetése. 
Miután már a negyedik szintnél tartanak a Postabank melletti alapzat-
ra emelt épület munkálatai, nekiláttak a – keleti övezetben lévő – volt 
traktorgyári részleg helyének (bevásárlóközpont) átrendezésének. Köz-
ben pedig lebontották a volt Gyopár sportszálló egyik (hátsó) épületét, 
remélhetőleg sor kerül a fronton (Testvériség sgt.) mellettire is, majd 
pedig a terület rendezésére is, hogy eltűnjenek végre innen, a rendőrség 
szomszédságából, a hajléktalanok és a kóbor kutyák. Ennyivel is ren-
dezettebb, szebb lesz a város a nagy eseményre, a pápalátogatásra 
ideérkezők fogadása alkalmából.
Köz-ügyes

Olvasom Székelykeresztúr város önkormányzatának kiadványában, hogy 
felújítják a Kossuth Lajos negyedi játszóteret. A negyednek ezen a részén 
többnyire idős, nyugdíjas emberek laknak, akiket így is zavar az egész nap 
tartó ordibálás, sikítozás. A szülő azért viszi a játszótérre a gyerekét, hogy 
szaladgáljon, ordibáljon, ez természetes és érthető. Nem értjük viszont azt, 
hogy miért tömbházakkal körülvett, szinte zárt térben csinálják, ahol a hang 
visszaverődik. Sokszor a saját lakásunkban nem halljuk a tv-t, akkora zaj van. 
Amikor beköszönt a tavasz, akkortól nincs egy csendes nap. Este a szép nevű 
étteremben kezdődik a buli, olyan hangerővel, hogy messze elhallatszik, 
éjszakába nyúlóan! Nappal a játszótér és a motorjavító műhely miatt nincs 
nyugtunk, este az étteremben levő hangos zene, a fiatalok randalírozása mi-
att! Szóval így élünk mi, itt a környéken! Játszótérre szükség van, sőt a nagyob-
bacska gyerekeknek, akik már nem homokoznak, szükség van egy helyre, 
ahol focizhatnak. Biztos találnak egy helyet, ahol mindezt megvalósítsák, és 
nem úgy, hogy zavarják azokat, akik ott laknak! Tegyenek legalább ennyit az 
idősebb emberekért is! Ennyit ők is megérdemelnének!
Ismeretlen

A MOGYE ügyében miért nem lehet így megmozdulni, mint az úzvölgyi 
ügyben? Polgárok, politikai és egyházi vezetők egyaránt és ezresével, nem 
csak ketten vagy hárman. És válaszolok is kérdésemre: azért, mert a ma-
rosvásárhelyi „magyar” politikusok, egyházvezetők és orvosprofesszorok 
elárulták a vásárhelyi magyarokat, már réges-régen, évtizedek óta. A többi, 
ami itt folyik, az már csak ingyencirkusz a népnek, tisztelet a kivételnek. 
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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Karácsony lévén, a bíró jóindulatúan for-
dul a letartóztatotthoz:
– Mi a vád maga ellen? – kérdi.
– Korán vásároltam karácsonyra – feleli 
a vádlott.
– Hát ez nem büntetendő cselekedet! 
És mégis milyen korán vásárolt?
– ... (poén a rejtvényben)

Mi a vád?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7616
Dollár            4,2367
100 forint       1,4690

Vicc
– Ez a mai fiatalság... Szörnyű hogyan 
néznek ki! Például, ott egy lány!
– Az a fiam!
– Bocsánat, nem tudtam, hogy ön az 
apja!
– Az anyja vagyok!

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

Véleményét elküldheti

ERŐVISZONY KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
21° / 10°

Gyergyószentmiklós
21° / 8°

Marosvásárhely
22° / 11°

Székelyudvarhely
22° / 9°

Igyekezzék kicsit rendet teremteni a 
magánéletében! A múltban elkövetett 
tévedéseket kerülje el, és próbáljon 
szakítani néhány rossz szokásával!

Ne hagyja, hogy a külső feszültségek 
meggátolják Önt a józan döntésben 
vagy a kommunikációban! Fordítson 
több időt magánélete ápolására!

Meglehetősen szétszórt, ezért most 
inkább olyan körökben mozogjon, ahol 
nem kell attól tartania, hogy kihasznál-
ják, vagy valamilyen módon átverik!

Gond nélkül oldja meg a bonyolult fel-
adatokat, magabiztossága pedig tár-
saira is átragad. Maradjon továbbra is 
alkalmazkodó, illetve rugalmas!

A kedvező körülmények kihasználásá-
val komoly lépéselőnyre tehet szert a 
munkájában. Hozzáállásának köszön-
hetően sok kérdésre talál megoldást.

Ne engedje, hogy mások döntsenek 
Ön helyett! Vegye kézbe az irányítást, 
és igyekezzék megszabni azt az irány-
vonalat, amerre szeretne haladni!

Türelmetlensége ezúttal rendkívül le-
lassítja a haladását. Tartsa magát az 
eredeti terveihez, és keresse a pozitív 
gondolkodású emberek társaságát!

Előtérbe kerülnek a kreatív adottságai, 
ezért hagyja szárnyalni a fantáziáját! 
Döntéshozatalkor mindig számoljon az 
esetleges következményekkel!

Lezáratlan magánügyei rossz hatás-
sal vannak a munkateljesítményére. 
Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, és 
figyeljen a személyes problémáira!

Nagylelkűen viselkedik, szinte min-
dent a háttérbe szorít, hogy segítsen a 
társain. Arra viszont vigyázzon, nehogy 
visszaéljenek a jóhiszeműségével!

Munkahelyén ne ragaszkodjék min-
denáron a megszokott módszerekhez! 
Legyen kezdeményező, és ha szüksé-
gesnek érzi, alkalmazzon újításokat!

Bár nagy lendülettel veti bele magát 
a munkába, számos akadály nehezíti 
a napját. Használja ki a tapasztalatát, 
hogy túllépjen a buktatókon!

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




