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Tisztelt illetékesek! Kevés az itthon dolgozni akaró fiatal. De miért? Minimál-
bérért? Ha még azt is megadják. Ígérgetnek mindent, a munkanélküli, ha 
munkát kap, és dolgozik, segítik bizonyos összeggel, 500 lejjel. Ez így szép is. 
Csak a baj ott van, hogy járni jár, de nem kapsz, mert nincs miből. Akkor ne 
csodálkozzanak, hogy a fiatalok inkább elmennek külföldre dolgozni.
Ismeretlen

Kedves kolléga, ön kételkedik abban, hogy voltak magyar jelentkezők a 
rendőri állásokra. Hogy tudja, én is javasoltam, hogy menjenek, mert a 
rendőri munka nem rossz, hogy rendőr mindig kell! Emlékszem, régebb 
székely gyerekek kb. 150-en jelentkeztek felvételre, ezt egy román milicista 
újságolta, hogy na, ezután lesz magyar rendőr is. Nos, mi lett a nóta vége? 
Magyarázat szerint: nem tudtak jól románul, a sport vizsgáknál elbuktak, 
fizikailag nem feleltek meg, nem voltak elég magasak, súlyuk nem volt 
megfelelő stb. Ne feledje azt a beszédet, legényeink „Nem a mi embereink”. 
Féltek, félnek sokan a székely embertől, mert nehezen lehet lekenyerezni! 
Egy régi nyugdíjas kolléga véleménye

Tisztelt Veress Dávid, nem a kommunizmusban vagyunk, hogy az embere-
ket hamis propagandával vezesse félre. A szépvízi víz és csatornahálózat 
már azelőtt létezett, hogy a Harvíz bekebelezte. Csak gratulálni tudok a 
szentkirályiaknak. 
A szépvízi lakos

A Nézőpont név mögött rejtőzködő figyelmébe! A Székelyhon március 
11-i, hétfői száma Az olvasó véleménye rovatában megjelent alaptalan 
és igaztalan minősítgetéseivel és feltételezéseivel nem vagyok hajlandó 
foglalkozni! Igenis, az édes magyar anyanyelvünk használatát szava-
toló törvényeket ismerni kell és, azoknak maradéktalanul érvényt is kell 
szerezni a vidéki rendőrségek esetében is. Ebben a választott települési 
elöljáróik, az önkormányzati képviselőik és a székely-magyar polgáraik 
– így köztük ön is – nagyon sokat segíthetnek. Jelzem, hogy a csíki hely-
zetet már korábban próbáltam átlátni! Kérésre most éppen a csíkszent-
györgyi rendőrségen történtekkel kell foglalkoznom! Tisztelettel,
Veress Dávid

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: 
MIÉRT VÁRNI?
... számára semmi meglepetésem.

... KAPOK

ALGÉRIAI
VÁROS

BARN

TIK-...,
ÓRAHANG

NEMRÉG

DALOL

LYUKAS
A KAS!

TERVET
MEGHIÚSÍT

BATU
CÍME

KICSI,
DE ERŐS!

KISSÉ
HAZUG!

HIRTELEN
HOZZÁNYÚL

PAPÍRRA
VET

SZÁNDÉKOZIK

AMPER

NÉVELŐ

RÓMAI 1

TESLA

PÓTMAMA

JÁTÉK,
ANGOLUL

LÓKÖRÖM

PLÉDET
LEVET

SZORÍTÓ

SZÍNÉVEL
ELÜTŐ

... STEFANO

PÁROSAN
KOPIK!

SZÖKŐ

POSZTÓ-
FAJTA

LITER2

1
– Miként jött rá arra, hogy ezek az em-
berek tolvajok? – kérdezi a bíró a szem-
tanút.
– Először rakodómunkásnak hittem 
őket, de amikor megláttam, milyen szor-
galmasan dolgoznak, mindjárt ... (poén 
a rejtvényben)

Azt hitte...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7516
Dollár            4,2257
100 forint       1,5056

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

Véleményét elküldheti

POZITÍV HOZZÁÁLLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

4° / -7°

Gyergyószentmiklós

4° / -7°

Marosvásárhely

9° / -4°

Székelyudvarhely

7° / -5°

Csíkszereda, Brassói út 113/a0742–879468

• AUTÓBONTÓ
• AUTÓFÓLIÁZÁS
• TÖRÖTT- ÉS
   RONCSAUTÓ-FELVÁSÁRLÁS
• ÓCSKAVAS-FELVÁSÁRLÁS

RAR engedély, 7 év garancia

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.

Főként olyan tevékenységekkel fog-
lalkozzék, amelyek nem igényelnek 
segítséget!

Mindaddig, míg nem fejti meg belső fe-
szültsége okait, nem lesz képes haladni 
a teendőivel. 

Rendíthetetlen akaratának köszönhe-
tően mégis sikerül megoldania még a 
legnehezebb feladatokat is.

Könnyen elveszíti az önuralmát. Kerülje 
azokat a helyzeteket, amelyekben ki kell 
állnia a véleménye mellett!

Élvezze a kihívásokat, és így tapasztalni 
fogja, hogy bár a kezdet kissé nehéz, a 
folytatás annál izgalmasabb lehet.

Nyugtalannak érzi magát, keresse meg en-
nek okát! Ne szorongjon olyan dolgok mi-
att, amelyeken amúgy sem tud változtatni!

Elemezze a közelmúlt eseményeit. A le-
záratlan viták elsimításában segítségére 
lehet a diplomáciai képessége.

Végre azon kérdésekkel foglalkozhat, 
amelyeket fontosnak tart. Legyen türel-
mes, mert akadályokba is ütközhet!

Ma rendkívül szétszórt, szinte mindenre 
kiszámíthatatlanul reagál. Emiatt a kol-
légái segítségére sem számíthat.

Nem várt problémák merülnek fel. Ne 
essen kétségbe, bízzon önmagában, és 
keresse meg a kivezető utakat!

Fontolja meg a lépéseit, csakis akkor ke-
ressen szövetségeseket, ha nincs más 
választása! 

Igyekezzék a dolgok pozitív oldalát néz-
ni! Befektetései megtérülhetnek, hogy-
ha fontos döntéshozatalra vállalkozik.

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




