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Csíkszentimrén, Pálszegen a szülők, nagyszülők, dédik meg kellene vál-
toztassák gyermekeik, kisunokáik felügyeleti módját, akik biciklivel a 
kezükben várják a tehéncsorda érkezését, testi épségüket kockáztatva, 
az előbbiek pedig távolabb a falu búját-baját elemezve vigyáznak rájuk.
Egy autós, aki vezetéssel keresi kenyerét

Tisztelt Harvíz Rt., kérjük szépen, hogy a csíkszeredai Villanytelep utca 
déli körforgalmában levő csatornafedelet javítsák meg, hogy ne csattog-
jon, mint egy géppuska, mert a mellette levő temetőben nyugvó halottak-
nak is kegyeletsértő, hogy nem tudnak csendben pihenni. Legalább rájuk 
legyenek tekintettel, ha a lakókra nem is.
Ismeretlen

A nacionalista vipera feje Bukarestben van, de a kormány, a prefektusok, 
a csendőrség, az ultrák, valamint Dormánfalva polgármestere és tanácsa 
segítségével a vipera farka az úzvölgyi katonatemetőben csapkod, rombol. 
Veress Dávid

Elkeserítő, hogy Kelemen Hunor és társai elfelejtik a Nemzeti Liberális 
Párt ténykedéseit a magyarság kárára a múltban és jelenben, ezekkel 
kezet fogni egy újabb öngyilkosság. Nagyon bánom, hogy az EP-válasz-
táson az RMDSZ-re szavaztam.
Ismeretlen

Málta-Románia mérkőzés. A román szurkolók ,,biztatása”: Ki a magya-
rokkal az országból! Norvégia után Máltán is. Mi lesz majd a spanyol- 
románon? Ott lesz sok román.
Ismeretlen

Bogárfalviak, ne búsuljatok, a következő választásokon a bekötőutat 
megint megígérik.
Ismeretlen

Hazudik a belügyminiszter, meg a külügyminiszter is szemrebbenés nélkül az 
úzvölgyi temetőben történtekről, az államfő hallgat, mert kampányol a má-
sodik mandátumért. Csak legyen, aki megválassza, ránk ne számítson, mert 
eléggé kiviselte magát a magyarokkal szemben. A temető ügyét csakis egy 
vegyes bizottság tudja megoldani, akiknek a halottai ott nyugszanak. A romá-
nok készítsenek maguknak hadi temetőt, és ne költözzenek bele a máséba, 
mint a veréb a fecske fészkébe. Fogadni mernék, ha olaszok, franciák vagy 
angolok pihennének a temetőben, egy ujjal sem nyúltak volna hozzájuk, mert 
ezektől kapták Trianonban ezt az ősi román földet, velünk együtt.
Bácsi

Az olvasó véleménye

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KUTYA A ZONGORÁNÁL...
– ... akarja, hogy orvos legyen belőle.
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Kovács és Szabó ismét a pultot 
támasztják kedvenc borkostolójukban. 
Kovács nagyon lógatja az orrát, Szabó 
megkérdi:
– Miért olyan bánatos, Kovács?
– Á, hagyja, beteg az anyósom.
– És ki kezeli?
– A körzeti orvosunk.
– Akkor ne nyugtalankodjék! Szegény ... 
(poén a rejtvényben)

Bánat

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7229
Dollár            4,1696
100 forint       1,4682

Vicc

Két munkás egymás között:
– Te Zoli, a héten is 100 százalékot nyúj-
tottunk a melóban.
– Így van, Pista. Pont ez jött ki nekem 
is: hétfő 13%, kedd 24%, szerda 42%, 
csütörtök 19%, péntek 2%.

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

Véleményét elküldheti

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 13°

Gyergyószentmiklós
27° / 12°

Marosvásárhely
31° / 16°

Székelyudvarhely
29° / 14°

Komoly eredményeket érhet el, hogy-
ha félreteszi a megrögzött szokásait, 
és nyitott az új lehetőségekre. Legyen 
merész, de cselekedjék észszerűen!

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a 
buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen 
akadályok könnyedén a kedvét szeg-
hetik, és megállásra kényszeríthetik!

Adjon hangot a véleményének, de en-
gedje, hogy mások is segítsék a céljai 
elérésében! Maradjon objektív, és ve-
gyen figyelembe minden javaslatot!

Szenteljen több időt a magánéletére, 
rendszerezze a személyes kapcsolatait! 
A mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó nézeteltérések tisztázására.

A munkahelyén kissé csökken az Ön-
re nehezedő teher, így most jut ideje 
rendszerezni a gondolatait, illetve 
levonni az elmúlt időszak tanulságait.

Gondolja át alaposan a döntéseit! Le-
gyen mindvégig türelmes, és haladjon 
lépésről lépésre kitűzött célja felé! Ma-
gánéletében változásra készülhet.

Minden apróság miatt ne bosszankod-
jék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, 
és őrizze meg a jó kedélyét! Megérzé-
sei hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Bármilyen helyzetbe kerül, maradjon 
őszinte, viszont ne akarjon megfelelni 
mindenkinek! Keresse azon személyek 
társaságát, akikben megbízik!

Kerülje a tartozkodó magatartást, 
ugyanis ezzel csak ellenszenvet vált ki 
a környezetében! Töltsön minél több 
időt azokkal, akik számítanak Önre!

Ezúttal csak magabiztossággal lesz 
képes sikereket elérni. Őrizze meg a 
higgadtságát, maradjon türelmes, a 
társai nézeteit pedig vegye fontolóra!

A mai napon arra törekedjék, hogy mi-
nőségi munkát végezzen! Most nem a 
gyorsaság vezet előnyhöz, hanem az 
alapos kivitelezés és a precizitás.

A képzelőereje, illetve a szakmai tudá-
sa révén most komoly előrehaladásra 
számíthat. Találékonysága ez alkalom-
mal sokat lendíthet az eredményein.

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 közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.




