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Tisztelt Borboly Csaba megyei tanácselnök úr! Vágja vigyázba magát, 
hogy legyen Büdösfürdőnek nemcsak egy belgyógyásza, fogorvosi ren-
delője, hanem egy egész klinikája teljes felszereléssel, szakosztályokkal, 
orvosi gárdával. Ha már buszjárat van, legyen minden vagy semmi.
Egy nyugdíjas

Nagyon köszönöm a porul járt írójának, hogy a megtörtént esetet közzé-
tette, mert én is egy telefonszámot kiírtam, meszeltetni akartam, csak 
vártam, hogy legyen anyagi lehetőségem, és akkor felhívtam a kiválasz-
tottat, de úgy néz ki, a tervem zátonyra futott.
Péter Magdolna

Olvastam Borbély Zsolt Attilának az Erdélyi Napló kiadványban megjelent 
írását, ami nagyon elgondolkoztatott. Vajon hogyan oldották meg az eu-
rópai keresztény népek politikusai az Attila avagy Árpád vezérek „békés” 
bevándorlásait? Akkor is volt politikai megoldás, persze akkor sem volt 
könnyű, de a véres, kalandoros évszázadok után kialakult a dicső, hős, 
keresztényi magyar és székely nép, illetve nemzet! Avagy az Attila és 
Árpád bevándorlásait is a globalizáló Soros György őse szervezte? Bor-
bély úr! A bevándorlót oda kell nevelni, ahová igényeltetik, azért politiku-
sok, nem? Ha nem képesek megoldást találniuk, akkor önöknek is szabad 
a kivándorlás. Ne próbálják állandó rettegésben tartani a népet.
Székely KÁTÉ

Csíkszeredában az Electric Inst Kft. miért nem orvosolja/cseréli az vil-
lanyoszlopokon lévő égőket többszöri bejelentés után sem? A panasz 
többször volt jelezve a zöldszámon, illetve a cég más számain is. Mit lehet 
ennél többet tenni?
Decemberi forradalom...

Véleményemet szeretném elmondani a csíkszeredai fül-orr-gége osz-
tályról (ORL), ahol meglepően jól bántak velem. Holott a családi köröm-
ben nagyon ellenezték, hogy Csíkszeredában végeztessem el a mandu-
laműtétemet. Nagy hálával,
Dorottya

Az olvasó véleménye

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A RENDŐR ÉS A BICIKLIS
– ... megállítani nem tudom a biciklit.
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Két cigány sétálgat, mikor találkoznak a 
pappal, akinek be van gipszelve a lába.
– Há, mit csinált atyám?
– Elcsúsztam a fürdőkádban.
Tovább mennek, külön a két barát, külön 
a pap. Kis idő múlva megkérdi az egyik 
cigány a másiktól:
– Te, mi az a fürdőkád?
– Honnan tudjam, ... (poén a rejtvényben)

Gipszes láb

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7315
Dollár            4,2103
100 forint       1,4541

Vicc
Férj: – Te naplót vezetsz a veszekedé-
seinkről?
Feleség: – Igen! Miért, mi a baj vele?
Férj: – Az, hogy decemberig előre ki van 
töltve!

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

Véleményét elküldheti

MESTERSZAKÁCS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 15°

Gyergyószentmiklós
26° / 14°

Marosvásárhely
29° / 16°

Székelyudvarhely
28° / 16°

5/40 18  39  36  1  29  40

JOKER 36  9  29  26  40  +11

Noroc Plus 547570

Super Noroc 151597

6/49 1  40  27  35  28  37

Noroc 5613968

Lottó

Jól gondolja át, hogy kit avat a bizal-
mába! Ha nem a megfelelő személlyel 
ossza meg a munkálatok részleteit, a 
dolgok kicsúszhatnak a kezéből.

Őrizze meg a higgadtságát, és ne 
hagyja, hogy a környezetéből érkező 
feszültség Önre is átragadjon! A fonto-
sabb döntéseit halassza máskorra!

Bonyolult napnak néz elébe, több fron-
ton is helyt kell állnia. Rendszerezze a 
folyamatban lévő tevékenységeit, és 
legyen mindenkivel együttműködő!

A mai napon a személyes kapcsolatai 
kerülnek előtérbe. Helyezze a hang-
súlyt azokra a viszonyokra, amelyek 
eddig nem okoztak csalódást!

Feladatai ezúttal csapatmunkát igé-
nyelnek. Próbáljon meg mindig olyan 
egyszerű megoldásokkal előállni, me-
lyek minden fél számára elfogadhatók.

Fontos változások következnek be a hi-
vatásában. Ha képes ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti 
az esetleges negatív hatásokat.

Felgyűltek a feladatai, ennek következ-
tében kisebb káosz alakult ki Ön körül. 
Csupán a halasztást nem tűrő kötele-
zettségekkel foglalkozzék!

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely 
a környezetében élőkre is átragad. Le-
gyen segítőkész, de ügyeljen arra, hogy 
fizikailag ne terhelje le magát!

Rendkívül feszült állapot tombol Ön 
körül, így a legkisebb nézeteltérés is 
komoly vitává fajulhat. Jobban teszi, 
ha most kimarad a beszélgetésekből.

Nincs a legjobb formában, ezért ma 
csak könnyen végrehajtható teendőket 
vállaljon be! Nyugodt tempóban halad-
jon, és lehetőleg ne improvizáljon!

Ne aprózza fel az energiáit, mondjon 
nemet a kevésbé fontos felkérésekre! 
Koncentráljon azokra a feladatokra, 
melyek főleg az Ön érdekeit szolgálják!

A függőben lévő kérdések negatívan 
hatnak a hangulatára. Forduljon segít-
ségért, még mielőtt a belső feszültség 
átveszi Ön felett az uralmat!

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 íródtak, 
személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem vállal 
felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Tömör fából készült
asztalos termékeket

keres?
A Caritas Logisztika asztalosműhelye vállalja ágyak, asztalok, bútorok,
lépcsők, esztergált elemek stb. készítését tömör fából (fenyő, tölgy) natúr,
lakkozott vagy kérés szerint festett formában.
Érdeklődni lehet a 0735–735113-as telefonszámon.




