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Valakinek van elképzelése arról, miként fognak azok a román építmények 
eltűnni az úzvölgyi katonatemetőből? Nekem nagyon jó képzelőerőm van, de 
nem látom, hogy ez hogyan fog megtörténni békés úton. És mivel a nem békés 
útból megint csak mi veszíthetünk, ki kell jelenteni, hogy ezt megszívtuk... 
nem kicsit. Aki tudta időben, az miért nem húzta a vészharangot? Az épít-
mény alapjait be lehetett volna földelni, de most mit lehet tenni? Nem lehet 
elérni, hogy sokkal többen jöjjenek el a megemlékezésre, és aki eljön, az ne 
ásítozzon az ezerszer elismételt, sehova se vezető jelmondatok miatt? Miért 
nincsenek jó ötletek itt Székelyföldön? Ez is lassan olyan lesz, mint a széke-
lyek nagy menetelése... évről évre egyre kevesebben... 
Ismeretlen

A Szovjetunió tagállamai függetlenedtek, ez egy dolog. Jugoszlávia tagál-
lamai megkülönböztek, ez egy másik dolog. A csehek a tóttól különvál-
tak, ez egy harmadik dolog. Ezekből a tanulságot levonva, most már 
nagyon időszerű volna az, hogy Bokorékhoz mi is útlevéllel menjünk. 
Akkor mindenki a saját verejtékes munkája gyümölcsével, zászlójával, 
szimbólumaival saját maga rendelkezne. A tüntetések az autonómiáért, 
a jogainkért, más, fesztiváljellegű, szabad, építő, kibontakozó, fejlődő, 
kapcsolatok ápolására irányuló szervezkedésekké alakulhatnának. Nem 
kellene sem megbékélésen, sem egyezkedésen, sem hídépítésen jártat-
nunk az eszünket. Nem az én ötletem, csak a különböző eddig felvetett 
ötletek közül ezt látnám a legmegfelelőbbnek.
Feszültségoldó

A madéfalvi úgynevezett „vastehén” „ellopja” az 50 banit, már nem 
először történik meg. Jó volna megjavítani. 
Ismeretlen

Az a gond a székelyudvarhelyi utcákon zajló munkálatokkal, hogy „Balkán- 
módra” csinálják. Feltúrják, hetekig, hónapokig úgy van hagyva, mindenki 
csak átkozódik hosszú ideig. A múltkor úgy lezárták a Sas utcát, hogy a Sa-
doveanu utcába be sem lehetett menni, a híd felől lezárták, a Fiat szalon-
nál lezárták, a tűzoltóknál lezárták, se ki, se be. Azelőtt hónapokig az 
átvágott utakon hullámvasutazott több ezer autó. Hónapokig vártak az 
aszfaltozással... Balkán!
Ismeretlen

Na, csak gyertek haza elvándorolt fiatalok kies Székelyföldre. Főleg Kereszt-
úron egymást érik a jól fizetett munkahelyek, a két kezeden nem tudod 
megszámlálni, annyi van belőlük, és akik tárt karokkal várnak benneteket!
Ismeretlen

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
VEGYE TUDOMÁSUL!
– Akkor lehet, de addig nem.
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Fia született a szegény székelynek. Nagy 
örömében végigszalad a falun, mindenkit 
meghív, jöjjenek el megnézni a gyereket.
– Aztán, ha jöttök, csak rúgjátok be a 
kaput nyugodtan – teszi hozzá.
– Már miért kellenne berúgnunk a ka-
put? – csodálkozik valaki. – Nincsen 
rajta kilincs?
– Hogyne volna. De csak ... (poén a re-
jtvényben)

Látogatás

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7305
Dollár            4,2638
100 forint       1,4337

Vicc

A szőke nő elviszi az autóját a szerelőhöz: 
– Kérem, nézze már meg, mi lehet a baja 
az autómnak! 
– Rövidzárlat. 
– Akkor hosszabbítsa meg!

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

Véleményét elküldheti

ÉRTÉKES BEFEKTETÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 11°

Gyergyószentmiklós
27° / 13°

Marosvásárhely
31° / 17°

Székelyudvarhely
29° / 15°

Hivatásában új perspektívák nyílnak 
meg Ön előtt, amelyek által előbbre 
léphet a karrierjében. Bárhogyan is 
határoz, jól gondolja át a lehetőségeit!

Ne rögtönözzön, a hirtelen hozott dön-
téseinek ma komoly következményei 
lehetnek. Maradjon a háttérben, és 
engedje, hogy mások irányítsanak!

Őrizze meg a higgadtságát, és minden 
kérdést észszerűen közelítsen meg! 
Válassza mindig az egyszerű megol-
dásokat, használja fel a tapasztalatait.

A meglepetések jellemzik a mai napját. 
Igyekezzék olyan megoldásokkal elő-
állni, amelyekkel összhangba hozhatja 
a kollégái terveit a sajátjaival!

Úgy érzi, hogy túl nagy teher helyez-
kedik Önre, és képtelen megbirkózni a 
felelősséggel. Vizsgálja át a helyzetét, 
és csak egyszerű munkát vállaljon!

Ezúttal szinte minden tevékenysége 
pozitív irányba halad. Használja ki ezt 
a pozitív hullámot, és járjon a végére 
minden folyamatban lévő ügyének!

Zsúfolt napnak néz elébe, váratlan 
akadályokkal szembesül. Amennyiben 
szükséges, legyen készséges a kol-
légáival, de őrizze meg függetlenségét!

Rátermettségének köszönhetően ha-
mar talál megoldásokat a feladataira. 
Ma főleg a megbeszéléseire és a hiva-
talos dolgaira fektesse a hangsúlyt!

Munkahelyén a jelenlegi körülmények 
kissé előnytelen helyzetbe sodorják 
Önt, így szüksége lesz a tapasztalatá-
ra, hogy túllépjen a kritikus pontokon.

Próbáljon meg új megoldásokat találni 
azon kérdésekre, melyekkel elakadt. Bíz-
zon önmagában, szakítson a sztereotípi-
ákkal, és vesse be a fantáziáját!

Könnyedén megtalálja a közös nevezőt 
a társaival, és szívesen áll mások ren-
delkezésére. Maradjon megfontolt, és 
figyeljen oda minden részletre!

Ne ragaszkodjon mindenáron a ko-
rábbi elképzeléséhez, mert könnyebb 
úton is elérheti célját! Legyen nyitott a 
rendkívüli események befogadására!

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.

Az olvasó véleménye
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0751–288886 (Csíkszereda)
0371–355440 (Csíkszentdomokos)

@optikaelit
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