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Az úzvölgyi temetőt nehogy átadják a védelmi minisztériumnak, akkor 
annyi, mintha nekik adták volna. Hát egy kicsit gondolkozzanak, hogy mit 
csinálnak, ezt már fel sem lehet fogni, uraim!
Ismeretlen

Borboly úr hiába gyűjti a bizonyítékokat, mert a pártatlan igazság(talan)
szolgáltatás bármely román-magyar konfliktusban csak minket büntet. 
Ha mindez fordítva történik, közülünk már tízet letartóztattak volna. 
Naivnak kell lenni, ha azt hisszük, hogy jogállamban élünk, hogy ima-
könyvvel a kezünkben ezek ellen bárhol, bármikor eredményt érünk el. 
Ha tűrjük, hogy a söpredék leköpjön, letört lécekkel vagy zászlórudakkal 
fejbe verjen, az megalázó, ha mi ütünk vissza, akkor elítélnek. Ez a fekete 
március óta így van, és így is marad. Sajnos.
Teréz

Nagyon „megható és felemelő érzés volt” nézni, hogy milyen „méltóság-
gal” avatták fel a románok az általuk állított betonkereszteket az úzvölgyi 
temetőben. Kíváncsi lennék, hogy a méltóság nagy bajnoka, D. T., ilyen-
kor is büszke-e jóérzésű, kulturált, igazmondó, nagy múltú nemzetére? 
Figyelembe véve az elmúlt hétvégék eseményeit, én halkan megjegyzem, 
büszke vagyok arra, hogy székelynek születtem.
H. S. 

Tisztelettel megkérjük Csíkszereda elöljáróit, intézkedjenek, mert a 
„Rókaliknál” mindjárt járhatatlan az út, nagyon gödrös, balesetveszé-
lyes, az autóink mennek tönkre. Köszönettel,
Az autósok nevében

A tévéből nézve egy becsületes, karakán embernek ismerem Szijjártó 
Péter külügyminiszter urat. Nem tudom, hogy hitte el a román külügy 
hazugságait, amely még a nagykövetnek is megtiltotta, hogy kihallgatás-
ra megjelenjen. Na ezért kellene eljöjjön személyesen meggyőződni a 
valóságról. Mert ha a védelmi minisztérium kezébe kerül a temető, egy 
pár év múlva ismét kecskelegelő lesz belőle.
Pici

Az olvasó véleménye
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Kovács bemegy az étterembe. Azt 
mondja:
– Ha adnak nekem két üveg bort ingyen, 
zongorázni fog a kutyám. 
Adnak neki. Leülteti a kiskutyát a zon-
gorához. Az játszik öt percet, mire 
beront egy nagy kutya és kiviszi.
– Hát, ez meg mi volt? – kérdi a pincér.
– Csak az anyja. Ő azt ... (poén a rejt-
vényben)

Kutya a zongoránál...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7232
Dollár            4,1724
100 forint       1,4733

Vicc

Két barátnő beszélget egy harmadikról, 
akinek nemsokára esküvője lesz:
– Szerinted milyen lesz majd a 
házassága?
– Hát, majd elválik...

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

Véleményét elküldheti

KELLÉKEK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
26° / 13°

Gyergyószentmiklós
26° / 12°

Marosvásárhely
29° / 17°

Székelyudvarhely
27° / 14°

Hivatásában kizárólag olyan döntése-
ket hozzon, amelyek biztos tényeken 
alapulnak! Őrizze meg a nyitottságát, 
és segítsen azokon, akik rászorulnak!

Maradjon higgadt, a konfliktusokat 
pedig kezelje diplomatikusan! Olyan 
megoldásokkal álljon elő, amelyek 
mindenki számára elfogadhatók!

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatá-
sokat, igyekezzék megtalálni a belső 
egyensúlyát! Maradjon megfontolt, és 
ne ítélkezzék elhamarkodottan!

Nehezen ért szót a környezetében élők-
kel, ezért most jobban teszi, ha elodáz-
za a lényeges dolgokat. Fontos tárgya-
lásokat lehetőleg ne tervezzen be!

Indulatos időszakba sodródott, na-
gyon nehezen lehet Önnel szót érteni. 
Halassza el azokat a teendőket, ami-
hez szükséges a szellemi frissesség!

Uralkodó bolygója segíti Önt, hogy le-
győzze az akadályokat. Ezúttal olyan 
munkába is belevághat, amelyhez nem 
rendelkezik elegendő tapasztalattal.

Helyezze a hangsúlyt azon megoldat-
lan teendőkre, amelyeket szubjektív 
okok miatt idáig mellőzött! Mindeköz-
ben tartsa szem előtt a célkitűzéseit is!

Rátermettségének köszönhetően kivá-
ló ütemben halad a teendőivel. A haté-
konyság érdekében azonban figyeljen 
oda minden egyes részletre!

Ne foglalkozzék olyan problémákkal, 
melyek túl sok energiáját emésztenék 
fel! Csakis olyan személyek közelében 
tartózkodjék, akikben megbízik!

Amennyiben teheti, kerülje el a hirte-
len cselekedeteket! Hogyha elhamar-
kodottan vonja le a következtetéseket, 
könnyedén bajba kerülhet.

Kiváló lehetőségek kínálkoznak, vi-
szont nem szabad gondolkodás nélkül 
mindegyiket megragadnia. Egyszerre 
kizárólag egy kérdésre koncentráljon!

Több fronton kell helytállnia, ezért, ha 
teheti, utasítson vissza minden olyan 
felkérést, amely hátráltatná abban, 
hogy a maga elé kitűzött célokat elérje!

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

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közöl-
hető nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re ér-
demesek. Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, 
a küldők telefonszámait nem jegyezzük.




