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Nap mint nap izgulok Románia sorsáért, ami az enyém is. A PNL-vel teljes 
a káosz, amihez hozzájárult az RMDSZ is. A PSD kétszer megemelte a 
nyugdíjpontot, 10 százalékra csökkentette az adókulcsot. Ezzel szemben 
az RMDSZ nem tett semmit, se autonómia, se kisebbségi törvény, az úz-
völgyi temető egy fiaskó.
Ismeretlen

Mivel nagy későre a turisták, villatulajdonosok örömére elkészült a 
Csíkszentkirály – Büdösfürdő útszakasz aszfaltozása, szeretnénk, 
ha az évi adóból, ha lehetne a templomig, valamint a kéngödörig, az 
elindítandó kezelőépületig egy szerényebb aszfaltréteget kivitelezni, 
mert sok versenyző, autóját mutogató személy hatalmas porfelhőt hagy 
maga után. Szerényebb, olcsóbb alapú útra utalunk, mert a talaj, az alap 
elég kemény.
Templomba, üzletbe járók kérése

A marosvásárhelyi polgármester beszéde nem tartalmazott egyebet, csak 
színtiszta valóságot. Munkaképes emberek milliói nem fizetnek sem-
miféle biztosítást, ami ugyebár, nekünk kötelező, de részesülnek minden-
féle ellátásban. Érdekes, hogy 12-13 éves lányok szülik a gyermekeket, 
de esetükben nem alkalmazzák a kiskorúak megrontására vonatkozó 
szigorú törvényt. Ha rasszista vagyok, mert azt akarom, hogy mindenki 
dolgozzon a napi betevőért, akkor vállalom.
R. H.

A vastag zúzmara a vezetékeket megterhelte, Csíkszeredában a Szent-
lélek utcai körforgalomnál a nagy autók súrolják. Ha leszakad a sok 
vezeték, áram nélkül maradunk.
Ott lakó

Lala, okosabb lett volna, ha hallgat, és nem firkant annyi ostobaságot. 
Agymosáshoz agy is kéne. Tisztelettel
Cs. Ferenc

A választásokhoz rengeteg papír kell, a papírt fából csinálják, de sok szegény 
ember ha a hátán visz egy napra való tűzifát, még azért be is zárhatják.
Ismeretlen

5200 lejes országos bruttó átlagbér, az nettó kb. 3000 lej. Ez szépen is hang-
zik, de az ország több mint fele ez alatt keres. Az árak a nyugati szinten van-
nak, a fizetések a békának a legboldogabbik részének a szintje alatt. De, ho-
gyan is lehetne itthon normális jövedelem, ha a gazdaság romokban hever? 
Ismeretlen

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Jean, maga a tökéletes inas. Már 
harminc éve minden este pontban 
hatkor felhozza a teámat az emeleti 
szobámba, és soha egy cseppet sem 
löttyintett ki. Árulja el, hogyan képes 
ezt megcsinálni?
– Ó, uram, nagyon egyszerűen. A lépcső 
alján felszívom a pofazacskómba, majd 
amikor az emeletre érek, ... (poén a re-
jtvényben)

Egyszerű módszer

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7798
Dollár            4,2932
100 forint       1,4402

Vicc

– Vádlott, úgy zajlott a betörés, ahogy 

azt az ügyvéd úr előadta?

– Nem egészen, de az ő módszere sem 

rossz!

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

Véleményét elküldheti

MEGOLDÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
1° / -7°

Gyergyószentmiklós
2° / -5°

Marosvásárhely
-1° / -5°

Székelyudvarhely
2° / -6°

A hosszú távú szakmai terveihez és 
pénzügyi tárgyalásaihoz most kedvező 
légkört teremtenek a csillagok. Fontos 
állomás következik a karrierjében.

Vegye át a vezető szerepet még akkor 
is, hogyha első pillanatban úgy véli, 
túlságosan nagy felelősséggel jár, és a 
képességei sem adottak ehhez!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Diplomáciai képességével és a 
gyors helyzetfelismerésével remekül 
feltalálja magát minden helyzetben.

Óvakodjék a nézeteltérésektől, ugyan-
is a viták csak elterelnék a figyelmét a 
fontos kérdésekről! Ha tanácsokért for-
dulnak Önhöz, legyen készséges!

Bár a tettrekészsége a csúcson van, 
elhamarkodott lépéseket tesz, illetve 
kapkodásba kezd. Törekedjék az éssze-
rű módszerekre, ne kockáztasson!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Amennyi-
ben bízik a tudásában és tapasztalatá-
ban, szinte minden kérdésre megtalál-
ja a helyes megoldást!

Komoly változások történnek Ön körül, 
ezért igyekezzék alkalmazkodni a ki-
alakult állapotokhoz! Arra is ügyeljen, 
hogy ne szegje meg az ígéreteit!

Őrizze meg önbizalmát, mert csak 
így lesz képes túllépni a buktatókon! 
Rangsorolja újra a tervezett teendőit, a 
kevésbé fontosokat halassza el!

Csupán a saját erejében bízhat, segít-
ségre nem számíthat. Túl sok munkát 
ne vállaljon! Maradjon optimista, és 
válassza az egyszerű megoldásokat!

Úgy érzi, hogy mélypontra érkezett, és 
semmivel sem halad előre. Tekintse 
ezen szituációt próbának, amely meg-
mutatja, mennyire fontosak a tervei!

Engedjen szabad teret a kreativitásá-
nak és fantáziájának! Munkái során 
vesse el a megszokott munkamódsze-
reket, és alkalmazzon újításokat!

Legyen körültekintő, vegye észre az Ön 
elé kerülő előnyös körülményeket, és 
figyeljen oda minden részletre! Lehető-
leg ne keveredjék szócsatákba!

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

Gyűjtse össze a havonta megjelenő
négy szelvényt, és nyerjen!

KERESSÉK A KAKASOKAT!




