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Állampolitika: nem bántjuk a székelyt, majd megeszi a medve. Helyi poli-
tika: amit meghagyott a medve, majd megeszik a szúnyogok. Hát tényleg 
nem lehet tenni semmit szúnyogirtás terén a 21. században. Vagy egye sek 
nincsenek tisztában azzal, hogy hányféle betegség terjedhet az amúgy is 
kellemetlen szúnyogcsípéssel? 
Tamás

Kedves Dávid kolléga, ha beleegyezik, barátnak is nevezem, mert mi 
régóta ismerjük egymást. A június 13-i Székelyhon újság SMS-rovatában 
olvastam, hogy a nacionalista vipera feje Bukarestben van. Szeretném 
tolmácsolni, hogy egy ismerősöm felháborodva mondta, Veress Dávid 
téved! Hát igen, az téved, aki dolgozik! Kérdem, miért is? Hát azért, mert 
az igazi viperák itt vannak Székelyföldön, tetszik tudni! Igen, ezek az iga-
zi fizetett, fővárosunk által szponzoráltak, akik lépten-nyomon leskel-
ődnek, akik hokis nyelven állandóan bodicsekkelnek, hokisok nyelvén 
székelyesen béke-barátság megőrzése címén. Ferenc pápa javaslata jut 
eszembe, hogy fogjunk kezet. De kivel? A régi himnusz szerint: Hai să 
dăm mână  cu mână, cei cu inima română – fogjunk kezet, akiknek a 
szíve román. Ezt Úzvölgyében az esős-csúszós idő végett nem lehetett 
kivitelezni. Üzenem a magyar újságainkat olvasó erdélyi románoknak, 
hogy a Dormánfalvára csődített polgárok csak azokkal fognak kezet, 
akik Dan Tanasăhoz tartoznak. De gondolom, sokan olvasták, láthatták 
a tévében, hogy Kolozsváron a Cornel Vâlcu által vezetett román tün-
tetők az Úzvölgyében történtek ellen emelték fel szavukat. Igen, ezek 
a polgárok igazi európai románok voltak. Gratulálunk Székely föld pol-
gáraiként a kolozsvári románoknak, akik tisztelik, ismerik az együtt élő 
népek történelmét!
Nagy Béla

A védelmi minisztérium (védelmi, mert a konfliktusok állandóságát védi, 
ahol lankad, ott erősíti) miért nem ügykezeli a 12 km-el odébb levő, fel-
hagyott és elfelejtett katonai temetőt vagy a lupényi, tordai, alexandri-
ai, predeáli, bolovani (Dâmbovița megye) katonai temetőket? Vagy ezt is 
olyanná akarják lezülleszteni, mint amazokat? Pedig azok sokkal megkö-
zelíthetőbbek. Persze, honfoglalásról van szó, csak sunyi módon, akár-
csak a templomépítéssel.
Ismeretlen

Milyen elméleti képzés rovására próbálnak kétkezi munkásképzést be-
hozni, a becsületes megélhetést biztosítani, a szakember rangját emelni? 
Elég sok funkcionális analfabétát képeztek ki, lásd a sikeres érettségiket.
Ismeretlen

A háziorvosi rendszer alul van finanszírozva a bürokratikus elvárásokat 
figyelembe véve. Viszont a szakorvosi magánrendelőkben 100 lejnél 
kezdődik a vizsgálat ára, tessék csak rendesen megfizetni az asszisztenst 
is, akkor lesz jelentkező.
Ismeretlen

Most legyünk őszinték, komolyan azt gondoltuk, hogy a román hatóságok 
be fogják ismerni a mulasztásaikat? Ugyanakkor hol van a már Dél-
Romániában is szavazókat megszólító RMDSZ? Nem gond, hogy a minisz-
terasszony hazudik, hát ott vannak a felvételek... már rég a nemzetközi 
fórumokon kellene mutogatni. Miért nem ezzel vannak elfoglalva? 
Valószínű, a számunkra pozitív megoldást is hamarabb el lehetne így 
érni. A kis lépések politikája megbukott már rég. 
Ismeretlen

Az olvasó véleménye

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Egy férfi egy állásra jelentkezik. Először 
egy kérdőívet kell kitöltenie, majd a 
leendő főnök elolvassa azt. Ezután így 
szól a jelentkezőhöz:
– Az ilyen jelentkezőknek, mint ön, egy 
mindig nyitva álló lehetőséget tudunk 
felajánlani...
– És mi lenne az?
– ... (poén a rejtvényben)

Ajánlat...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7227
Dollár            4,1833
100 forint       1,4656

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

Véleményét elküldheti

UTOLSÓ AKTIVISTA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

27° / 13°

Gyergyószentmiklós

28° / 13°

Marosvásárhely

31° / 16°

Székelyudvarhely

29° / 14°
Ezúttal bevállalhat olyan feladatokat, 
amelyek korábban kissé meghaladták a 
lehetőségeit. 

A felelőtlen lépései ez alkalommal köny-
nyen romba dönthetik az elmúlt idő-
szakban megszerzett jó helyzetét.

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
ne számítson kitűnő eredményekre! Fi-
gyeljen oda minden részletre, és lehető-
leg kerülje el a vitás szituációkat!

Nehezen indul a napja, de amint átlen-
dül a holtpontokon, felgyorsulnak az 
események, illetve új perspektívák nyíl-
nak meg Ön előtt. Maradjon kitartó!

Könnyen alkalmazkodik a környezeté-
hez, és az új kihívások sem rettentik el. 
Tevékenysége során cselekedjék észsze-
rűen, találja meg a középutat!

Bonyolult napra készülhet, ezért nagy 
szüksége lesz segítségére. Fogadja el a 
tanácsokat, majd próbálja meg észsze-
rűen hasznosítani a hallottakat!

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en a környezetében élők keresik az Ön 
társaságát. Maradjon segítőkész, de ne 
veszítse szem elől a teendőit!

Haladjon céltudatosan, ne hagyja, hogy 
eltérítsék az útjáról! Tervezze meg a 
napját lépésről lépésre, de azért a sze-
mélyes dolgait se hanyagolja el!

Váratlan problémákkal kell szembesül-
nie, ráadásul több kérdésben is Öntől 
várják a megoldást. Ha lehet, ne tervez-
zen be túl sok elintéznivalót mára!

Számítson arra, hogy olyan közegben 
kell majd véleményt alkotnia, ahol kiéle-
zett a hangulat! Vegye hasznát a kiváló 
diplomáciai képességének!

Kissé zaklatott, így ha teheti, fordítsa az 
erejét olyan munkák felé, amelyek ko-
moly összpontosítást igényelnek! Ezzel 
visszanyerheti a nyugodtságát.

Az elmúlt időszakban nagy előnyre 
tett szert, ezért ma csak rutinfelada-
tok várják Önt. 

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

5/40 18  16  1  29  5  30

JOKER 16  5  38  35  37  +13

Noroc Plus 591196

Super Noroc 432039

6/49 33  46  4  36  32  47

Noroc 7317156

Lottó

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven 
íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesz-
tőségünk nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait 
nem jegyezzük.




