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Csíkszereda
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Marosvásárhely

Székelyudvarhely
29° / 14°

&
Az olvasó véleménye
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.

A rendfenntartásért, amit a karhatalom végzett az úzvölgyi megemlékezésen, eléggé megkérte az árát, cirka 36 000 lej? Most egy valami nem
stimmel, rendtartás, műszaki ellenőrzés, vagy ismét erőfitogtatás volt
a cél? Ezt pont mostanra kellett időzíteni, hogy a hasznost a kellemessel
összekössék azok, akik ennyire szeretik a székelyeket? Hajrá jogállam!
Ismeretlen
Székelyudvarhelyi gyógyszerészek! Eladtátok magatokat egy román nagy
cégnek. Ide jutni!? Tisztelet a kivételnek. Hajrá székelyek!
György V.
Szépen hangzik a megbékélés szó. De kivel? Azokkal, akik 100 éve csak azon
munkálkodnak, hogy eltöröljenek mindent, ami arra utal, hogy Erdély nem az
övék? Hogy csak ajándékba kapták Sztálin elvtárstól az átállásért?
Ismeretlen
Sajnos a rendőrség ott van, amikor büntetni kell és gátolni az iskolások
szállítását, de amikor emberéletet kell menteni, sehol sincsenek, mert
kevés a létszám. Élő példa a caracali eset.
Egy nyugdíjas, aki figyelemmel kíséri az eseményeket

Petike bőgve szalad a mamájához.
– Anya, a Kriszti megrángatta a hajamat!
– Ne haragudj rá! Kriszti még pici, ő még
nem tudja, hogy a hajhúzás fáj.
Petike elmegy, s pár perc múlva a másik
szobából még erősebb bömbölés hallatszik. Krisztike bőg keservesen, de
Petike megmagyarázza:
– ... (poén a rejtvényben)
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Egy jó hír a Szejkére tervezett befektetés. Örüljünk neki, hogy az udvarhelyieké, a helyi önkormányzaté marad, és nem privatizálják! Én szívesen
besegítek téglajegy vásárlással, vagy más formában, biztos, több ezren adnának 50-100 eurót, hogy megmaradjon és szépen felépüljön a városnak.
Ismeretlen
A tengerpart mindenkinek akkor kezdődne el szerintem, mikor a
magánszektorban dolgozók is kapnának üdülési csekket. Nem csak
az állami szektorban dolgozók, akik amúgy is busás fizetést kapnak a
magánszektorban dolgozók jóvoltából, adóiból.
Ismeretlen

KELET

FED, BORÍT

A rendőrség helyesen cselekedett az iskolabuszok esetében, ha lejárt a
személyszállítási engedély, akkor vesztegeljen a parkolóban/garázsban a
jármű, míg kiváltják az újat, meghosszabbítják a régi határidejét. Az iskolabuszt nem arra adták, hogy különböző rendezvényekre (bármilyen magasztos célért gyűlnének is össze), lakodalomra, temetésre hordozza a népet.
Kivétel képez az (Isten őrizz) polgárvédelmi kötelesség, amikor menekíteni
kell árvíz, tűzvész, földrengés elől a népet. Törvényszegéssel nem lehet
törvénytelenség ellen küzdeni, ez alap, ideje lenne ezt az elvet magáévá
tennie, minden egyszerű, s már (érdemtelenül) kitüntetett elöljárónak is.
Ismeretlen
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
ÉRDEKLŐDÉS
– ... sürgősen add ide a pénztárcádat!

márc. 21. – ápr. 20.

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Törekedjék a minőségi munkavégzésre!
Ezúttal nem a gyorsaság, hanem a precizitás vezet eredményre. Szakítson több
időt a személyes kapcsolataira!

31° / 15°

JÓTÉKONY

Kos

Most kizárólag azokkal a teendőkkel
foglalkozzék, amelyekhez eddig nem
érzett magában elég kitartást! Nemsokára jelentős előrelépésre számíthat.

Gyergyószentmiklós

Gyerekek

Horoszkóp

KERESSÉK A KAKASOKAT!

Ma sorsoljuk játékunk
augusztusi nyerteseit.

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Kitartóan keresi magának az újabb kihívásokat, melyeket aztán rendre le is
küzd. Ha segítőkész marad a társaival,
később Ön is számíthat támaszra!
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Uralkodó bolygója sok energiával tölti
fel Önt, így nagy lelkesedéssel tudja
végezni tevékenységét. Erőfeszítéseit
hamarosan méltányolni fogják.

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Rendkívül bizonytalan a viselkedése,
így most ne álljon elő nagy tervekkel,
inkább engedje át az irányítást másoknak, Ön csupán sodródjék az árral!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi
elképzeléséhez, mert könnyebb úton
is elérheti céljait! Maradjon nyitott az
újszerű lehetőségek befogadására!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Könnyen elveszíti a türelmét, emiatt
állandó feszültség uralkodik Ön körül.
Jobban teszi, ha most kerüli a társaságot, és egyedül végzi a tennivalóit.



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Munkahelyén komoly lépés előtt áll,
ezért legyen leleményes! Próbálja meg
az Ön javára fordítani a körülményeket, viszont ne kapkodja el a döntéseit!
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Ma változó a hangulata, de kitartó a
munkavégzése során. Használja fel a
tapasztalatait, és ne hátráljon meg a
kockázatos vagy nehéz helyzetektől!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Kissé kicsúszik a kezéből az irányítás,
így szüksége lesz önfegyelemre és
türelemre. Ha lehet, ne szálljon hiábavaló vitákba a környezetében élőkkel!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Tele van ambícióval, minden munkát
Ön szeretne megoldani. Lehetőleg ne
hagyja magát befolyásolni, a kockázatos dolgokba pedig ne menjen bele!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Nehezen tudja egyedül megvalósítani
a feladatait. Lehetőleg csakis azokat
a személyeket avassa be a terveibe,
akikben maradéktalanul megbízik!

