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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.

Ha jól értettem, akkor csak a kábeles előfizetők nézhetik az M4 Sport
adásait, akiknek műholdas vevőjük van, (Digi, Orange stb.) azok ezután is
másodrangú állampolgárok maradnak a magyar állam szerint is.
Nézőpont
Veress úrnak! A speciális nyugdíjakat el kell törölni. Igenis, százalékos
legyen a nyugdíjemelés, a kisebbeket nagyobb százalékban emelni, mert
nem lehet élni, pláne, ha egyedül vagy.
Ismeretlen
Szeretnék érdeklődni a nyugdíjosztálytól, hogy a 2. munkacsoporttal mi
van, miért van elakadva. A miniszter azt mondta, hogy mind a 100 000
személynek ki van számolva. Az a hír van a nyugdíjosztályról, hogy ők a
2. munkacsoportról nem is hallottak. Hát mégis a nyugdíjosztály nem a
miniszterhez tartozik? Akkor, amikor legtöbb 10 C fokban dolgoztunk, és
a várost beépítettük heti 6-7 napi munkával, napi 12 órában, jók voltunk,
most el vagyunk dobva, mint egy papír zsebkendő. Fizetve a nyugdíjalapot, amit elloptak a keserves munkánkból. Annyi tiszteletet sem kapunk, hogy őszinte választ kapjunk. Az egyik mondja, ki van számolva, a
másik azt, hogy nem is hallott róla. Ilyen elemi módon hogy lehet hazudni?
Persze, lehet, hogy ezekért mennek el a fiatalok, mert amit itt látnak, azt
sem hiszik a sok hazudozás miatt. Amit Ceaușescu idejében építettünk 25
év alatt, annak 30 év alatt egynegyedét nem tudták leszigetelni.
Ismeretlen

Egy amerikai milliomos kastélyt vásárol.
Családjával végigjárja a termeket. A
lovagteremben tizenkét páncél áll.
– Mondd csak, apa – kérdi a kis Jim –, a
mi őseink egész nap viselték ezt a nehéz
vasruhát?
– Dehogy, te kis buta – feleli a papája
–, csak akkor volt rajtuk, amikor az ...
(poén a rejtvényben)
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Vannak, voltak és lesznek olyan gyerekek, akik 5-ös alatti átlaggal jutottak be a középiskolába, le is érettségiztek, egyetemet vagy éppen
főiskolát végeztek. Hadd maradjon meg ez a lehetőség minden gyerek
számára, aki épp nem tud 5-ös átlagot írni. Ha elveszik tőlük ezt a lehetőséget, sok gyereknek megpecsételik a jövőjét. De lehet a román állam, épp ezt akarja. Buta embert könnyebb irányítani. Kedves gyerekek,
küzdjetek a jövőtökért.
Ismeretlen
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Megdöbbenve olvastam, hogy Gyergyóremetén azóta sem működik a
szemétlerakó! Pedig nálunk is mennyit erőlködtek, hogy itt valósuljon meg a minden problémát megoldó projekt. Rengeteg munkahelyről
beszéltek, meg hatalmas pénzekről, amitől a falu elesik, ha nem támogatják az elképzelését. Sokan már a külföldi munkát is lemondták csak hogy
a lerakónál dolgozhassanak.
Ismeretlen
A zárt kapus megoldás kevés a magyarokat gyalázó román szurkolók ellen, az
UEFA helyében két figyelmeztetés után kizárnám őket, hogy tanuljanak belőle
a hatóságok, mert az egészet nemigen veszik egy cseppet sem komolyan.
Ismeretlen

... WEST,
AM. SZ.NŐ

HÓPEHELY!

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
SÉTA KÖZBEN
– ... de nem akar fürödni.

márc. 21. – ápr. 20.

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Eseményekkel tele napra készülhet,
fontos kérdésekben kell döntenie. Bár
jók a megérzései, figyeljen a részletekre, tetteiben pedig legyen megfontolt!

27° / 13°

MIKES ...

Kos

Komoly előrelépésre számíthat, ha
képes alacsonyabbra állítani a mércét
önmagával szemben. Tanulja meg kiaknázni jellemének sajátos vonásait!

Gyergyószentmiklós

A kastélyban

Horoszkóp

'
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Nehezen tud koncentrálni, nehezére
esik minden megoldásra váró feladat.
Legyen fegyelmezett, és főként a határidős munkáival foglalkozzék!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Rossz kedélye miatt most kerülik a társaságát. Ha nem képes önfegyelmet
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül
megbirkózni a hivatásbeli feladataival.



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Munkájában sok akadállyal találja
szembe magát, ezért most jobban teszi, ha félreteszi a problémáit, és hagyja magát sodródni az eseményekkel!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Munkahelyén váratlan szituációk következnek be, így ha lehet, őrizze meg
a higgadtságát! Zárja ki a zavaró tényezőket, cselekedjék következetesen!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Kissé szétszórt a magatartása, így nehezen tudja megvalósítani a teendőit.
A problémák ellenére maradjon türelmes, és őrizze meg az optimizmusát!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Az események nem a vágyai szerint
alakulnak, néhány váratlan akadályba
ütközik. Maradjon higgadt, mert hamarosan nem várt segítsége érkezik!

Ez az iskolai WC-ügy meg a tűzvédelmi papír-formaságok elterelik a figyelmet
az általános iskolák valódi problémájáról, nevezetesen arról, hogy kb. 42%os az ezen intézményekből kikerülő funkcionális analfabéták aránya.
Ismeretlen



0726-720418

Rák

Rendkívül jól átlátja a munkafolyamatokat, emellett a kollégáival is könnyen
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célokat, és legyen nyitott az újdonságokra!



e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

máj. 21. – jún. 21.

Remek elképzelésekkel áll elő, ám a
kivitelezéshez még hiányzik Önből a
lendület. Amennyiben szükségesnek
érzi, bátran forduljon támogatásért!

Németországban 5. osztályban dől el, ki hol tanul tovább, és bizony nehéz
elérni. 2,23 lehet az utolsó jegy, amivel bejutnak a gimnáziumba, a többi
automatikusan szakiskolába. Romániában nem kell szakmunkás, csak
egyetemet végzett ember? Miért? Érdekes egy felfogás. Mindenki nem
lehet orvos vagy ügyvéd.
Ismeretlen

Véleményét elküldheti

Ikrek

Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Használja ki teljes mértékben az innovációs képességeit, illetve a szellemi
kapacitását! Bátran újítson a hivatásában és a magánéletében egyaránt!

Halak

febr. 20. – márc. 20.

Hivatásában óvakodjék a zűrös helyzetektől, és szenteljen elegendő időt
a kötelességeire! Maradjon céltudatos,
és ne hagyja magát befolyásolni!

