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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.

Megbotránkoztat az a tény, hogy mi, székelyek is mennyire irigyek és
tiszteletlenek vagyunk egymással. Egy idézet jut erről eszembe: Az
irigy ember azt hiszi, hogy ha a szomszédja eltöri a lábát, akkor ő maga
jobban tud majd járni. Az augusztus 22-i lapszámban megjelent olvasói
véleményeket olvasva elszomorodtam.
Ismeretlen
Nagyon szép volt Konstancán a tengerész-felvonulás, de a sétányon sajnos
ott díszelgett a kaszinó épülete, amely jobb sorsot érdemelne ennél a romhalmaznál, mert Konstanca egy világhírű kikötőváros. Ki a felelős? A volt polgármester, a prefektus, a volt államelnökök és a kikötő vezetősége is.
Egy volt tengerész
Csíkszeredában a Brassói út és a Baromtér utcák közötti vasúti átjáró vízelvezetőjének beton teteje veszélyesen be van szakadva, ki kellene javítani.
Ismeretlen
A váratlan áramszünetek okozta problémák alól sajnos Homoródalmás
sem kivétel. Folyamatosan vannak áramkimaradások, az utóbbi időben
elég gyakran. Lövétére is érvényes a helyzet, olyan nap nincs, hogy legalább kétszer-háromszor ne legyen áramkimaradás, sőt egész éjszaka.
Egy érintett
JÓTÁLL
KORHOL

Tasziló vendégségben van a barátjánál, és
egy furcsa állatot lát a szoba sarkában.
– Mondd, Arisztid, miféle állat az ottan?
– Nem ismered? A legkedvesebb háziállatom. Egy görény!
– Egy görény? Jézusom, és hol alszik ez a
fura jószág?
– Hogyhogy hol? Hát az ágyamban, a
lábamnál.
– És nem büdös?
– Én is gondoltam rá, ... ... (poén a rejtvényben)
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e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
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Tisztelt székelyudvarhelyi lakók. Most már magyarázza meg valaki, hogy lehet az utcákat javítani (víz-, gáz –, kanális –, villanyvezeték) ha nincsenek
útlezárások? Mindenkinek igaza van, de csak szerre. Egy kis türelemre van
szükség. Én is autózok naponta, de ha sietek, hamarabb indulok, ennyi az
egész. Karmolással nem sokat érünk el, sem átkozódással. Ha gödör van, az
baj, ha javítanak, úgy néz ki, még nagyobb baj. Akkor hogyan tovább?
Egy udvarhelyi
Hatszor annyi autó közlekedik az utakon, mint 30 éve, de út ugyanannyi
van. Kevés a bicikliút, falun sokszor még járda sincs, csak autópályányi
áthaladó forgalom. A legsérülékenyebbek, a gyalogosok és biciklisek
egyáltalán nem ismerik a KRESZ-t, mert az iskolában fontosabb huszadrangú fűzfapoéták agymenéseit magoltatni, mint a közlekedési szabályokat. A sofőrök biztosak benne, hogy egy gyalogos sem mer eléjük lépni, a gyalogosok azt hiszik, hogy a sofőrök mindig mindent látnak és a
féktávjuk fél méter. 20 éves roncsokkal járunk, a többségük egyszer már
rendesebben meg volt törve, majd megtákolva, a legközelebbi balesetnél kartondoboz módjára gyűrődik össze, nincs esély élve megúszni egy
kisebb balesetet sem. A helyi termék nem jó, lengyel vaj meg spanyol
paradicsom kell a népnek, hadd járjon minél több kamion. Pár év, és indiai színvonalú közlekedésünk lesz.
Ismeretlen
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márc. 21. – ápr. 20.

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Egyes dolgok most nem alakulnak a tervei szerint, ezért óvatosságra lesz szüksége. Kerülje a kockázatos ötleteket!
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Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Zsákutcába torkollt néhány munkálata,
így most kénytelen új szemszögből megközelíteni a problémákat. Próbálja meg
elkerülni az újabb buktatókat!
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Ma főleg az együttműködés és a szakmai előrehaladás kerül napirendre. Pozitív hozzáállásával most segítőket is
találhat a fontosabb feladataihoz.
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Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Uralkodó bolygója mindenben támogatja Önt, ezért bátran lépjen a tettek mezejére! Határozottsággal és nyitottsággal
most új támaszokra is lelhet.
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Legyen nyitott az újszerű dolgok befogadására, és változtasson az elavult
módszerein! A váratlan helyzetekben
használja a diplomatikus adottságait!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Kissé kiszámíthatatlanul alakulnak a
dolgai, számos próbatétel vár Önre a
tennivalói alatt. Figyeljen a részletekre,
mert abban rejlenek a megoldások!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Nehezen jut közös nevezőre a társaival.
Alaposan gondolja át a feladatait, majd
készítsen olyan ütemtervet, amely mentén könnyen tud előre haladni!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Minden helyzetben megtalálja a közös
hangot a környezetében élőkkel. Ha
beavatja a terveibe a bizalmas kollégáit,
komoly előrelépésre számíthat.



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ne hagyja magát befolyásolni! Helyezze
előtérbe a saját érdekeit, viszont ne kövessen el vakmerőséget, ugyanis azzal
sokat árthat a környezetének!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Változtasson az eddigi magatartásán,
és lépjen túl a negatív élményeken!
Fedezze fel, hol tévedett, a tanulságok
révén pedig korrigálja a lépéseit!
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
MÉRETEK...
– ... fokos legyen a láza.

Kos

Vegye észre a kínálkozó lehetőségeke!
Legyen elővigyázatos, és lehetőleg mindig racionális döntéseket hozzon!

Az olvasó véleménye

Mi ez ott?

Lottó

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

A mai napon rendkívül szokatlan körülményekkel szembesül! Hagyja figyelmen kívül az Önt támadó kijelentéseket!

