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Ez az udmr olyan, mint az egy életen át jó viszonyban tengődő gazember, 
mert tudja, hogy az utolsó pillanatban megbocsátható minden bűne. Hát 
azért ne legyenek ebben olyan biztosak.
Ismeretlen

Valamit nem értek. Hetek óta a csíkszeredai utasokat szállító városi busz-
társaság autóbuszaira gépkocsivezetőket keres. Mi lesz akkor azzal 22-
24 autóbusszal, amit a polgármester ígért, hogy az új buszsávon fognak 
közlekedni? Úgy gondolták, hogy majd a hegyen túlról kapnak segítséget, 
vagy talán Kínából, mert már nálunk is minden ázsiai kezdett lenni? Csak 
éppen a parkba a padokat is nehogy onnan szerezzék be.
Róbert

Tisztelt Öreg kolléga! A Székelyhon március 5-i, keddi számának Az olvasó 
véleménye rovatában megjelent véleménye kapcsán, a szíves figyelmébe 
ajánlom a rendőrök jogállásáról szóló, 2002-ből származó 360-as 
számú törvény 79. cikkelyét, amely szerint: „Azon területi közigazgatási 
egységekben, ahol a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek 
számaránya meghaladja az összlakosság 20 százalékát, az illető nyelvet 
ismerő rendőröket is alkalmazni kell.” A hatályban lévő törvény, amelyet 
a rend őreinek is maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk, nem magyar, 
vagy román ajkú rendőrökről rendelkezik, hanem az illető nyelvet (ese-
tünkben a magyart) ismerő rendőrökről. Nemde ? 
Veress Dávid

Azért kell többet fizetni a vízért, hogy Csíkszereda városi tanácsa több 
osztalékot vehessen fel a Harvíztől, amelynek a tanács a tulajdonosa? 
Kérdés, hogy miért fizetnek a többi települések lakói is ugyanannyit? De 
a jövedelmet mégis csak a szeredai közösség élvezi, ha a tanács a város 
fejlesztésére fordítja. 
Egy szépvízi lakos, aki fizet, de települése nem részesül a jö-
vedelemből

Még meddig húzzák-halasztják a regisztrációs adó visszaszolgáltatását? 
Valaki mondjon már valamit, vagy a pénzünkért könyörögnünk kell? Pedig 
a bíróságon is megnyertük.
Ismeretlen

Nem jó, de nem rosszabb a tavalyinál az állam költségvetése – ezt 
mondják a politikusok. Hát igen, tényleg nem jó, mivel még hivatalosan 
nincs is, mindez az ilyen kétkulacsos politikusoknak köszönhető. Ami az 
életszínvonalat, adókat, infrastruktúrát, számlákat illeti, egyre jobb, job-
ban megyünk lejtőre, a lényeg most, hogy jönnek a választások, ígérni 
lehet, kell is, ha még pár évig zsíros fizetést akarnak semmi munkáért, 
persze, ha még kerül annyi naiv szavazó, hogy megválassza őket. 
Ismeretlen

Székelyudvarhelyen autóval közlekedni, és parkolót találni, na az a katasz-
trófa, nem a Titanic. 
Ismeretlen

Ilyen dolgokkal kell foglalkozzanak a törvényszékek, mint egy emléktábla 
kétnyelvű felirata? Kár a pénzért és az időért. Érdekes, hogy alig lépik ki 
a forgalomból egy uszító magyarellenes és rögtön kerül más helyette, ez 
egy kicsit nem furcsa? A román felirat kit fog érdekelni ?
Ismeretlen

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NÉZZ RÁM!
Nem vagy tökéletesen púpos?
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A magánnyomozó kft-be beállít egy síró 
asszony.
– Kérem, nekem szörnyen gyanús a 
férjem. Azt hiszem megcsal. Kérem, 
állítsák rá a leggyengébb detektívjüket.
– Na, és miért a leggyengébbet?
– Mert nem szeretném ... (poén a rejt-
vényben)

Gyanú

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7473
Dollár            4,2010
100 forint       1,5048

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

Véleményét elküldheti

ERŐVISZONYOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

11° / 1°

Gyergyószentmiklós

11° / 1°

Marosvásárhely

17° / 4°

Székelyudvarhely

13° / 1°

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy 
tettekre váltsa az elképzeléseit. Most 
még akkor is segítőkre talál, ha nem 
dolgozta ki teljesen minden lépését.

Kapcsolatai zökkenőmentesen alakul-
nak. Sikerei elsősorban attól függnek, 
hogy milyen mértékben képes alkal-
mazkodni a változó körülményekhez.

Hivatásában hatalmas lendülettel veti 
bele magát a napi intéznivalókba. Le-
hetőleg olyan tempót diktáljon, amivel 
a kollégái is lépést tudnak tartani!

Találékonyságával a nehéz helyzeteket 
is megoldja. Szánjon több időt a csa-
ládtagjaira, ugyanis a munka közben 
hajlamos róluk megfeledkezni!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen 
találja a kiutat. A helyes döntésekhez 
szüksége lesz némi időre. Nem árt, ha 
kikéri a környezete véleményét is.

Erőtartalékai kimerülőben vannak, így 
kissé elveszíti az önbizalmát. Ha tehe-
ti, az elkövetkező időszakban ne vállal-
kozzék bonyolult feladatokra!

Fogadja nyitottan a nehézségeket, és 
elkeseredés helyett megoldásokat ke-
ressen! Sok tapasztalattal gazdagod-
hat, ha elfogadja mások tanácsát.

Fontos intéznivalók várnak ma Önre. 
A vakmerő lépések meghiúsíthatják a 
célkitűzéseit, ezért legyen megfontolt! 
Viselkedjék higgadtan és toleránsan!

Rendkívül szétszórt, képtelen össz-
pontosítani. Igyekezzék mihamarabb 
letudni a kötelezettségeit! A nap végén 
próbálja rendezni a gondolatait!

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, 
hogy megvalósítsa a céljait. Figyeljen 
alaposan az apró részletekre, ezáltal 
elkerülheti az esetleges buktatókat!

Nagy léptekkel halad előre a munká-
jában. Ezúttal érvényesülnek azok a 
hatások, amelyekkel egyensúlyt tud 
teremteni a zűrös helyzetekben is.

Egy kiszámíthatatlan szituáció miatt 
teljesen felborul a mai napirendje. Ne 
mérgelődjék, mert néhány gyors dön-
téssel kiváló eredményeket érhet el!

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

Tel.: 0752-094654     •    www.vespaauto.ro

Teherautó- 
és munkagép-
alkatrészek.

Február 1-től 10% kedvezmény
az OPEL alkatrészekre!

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz., 
a terelőúti MOL mögött.




