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Azt mondják a busztársaságok tulajdonosai, hogy nem találnak sofőrt, 
aki dolgozzon. Én azt mondom, hogy amit egymás között megegyeztek, 
hogy mennyit fizessenek az embereknek, azt fel kell bontani, mert az már 
többé soha nem fog működni, mint ahogy az sem, hogy a kapunál százan 
állnak. A másik pedig az, hogy 1600, vagy 1800 lejért sem fognak kapni 
munkaerőt, ajánlom, hogy ennek a duplájáért már lehet, hogy kezdenek 
találni sofőrt is, mert aki legalább ennyit fizet, annak van embere. Javas-
lom, mert 1600-1800  lejt a köztisztasági vállalat seprűs emberei meg-
kapnak, és a felelősség azt hiszem, nem egyforma. Továbbá ajánlott, 
hogy ne akarjanak egy év alatt az égig gazdagodni, adjanak annak is, aki 
önöket gazdagítja a munkájával, és meg fogják látni, hogy akkor lassan 
kialakulnak a dolgok is. Ez ugyanúgy érvényes minden más ágazatra is.
Egy buszsofőr

Tisztelt A szépvízi lakos! A kommunizmus, az emberek félrevezetése és a 
bekebelezés emlegetése helyett, illő tisztelettel kérem tudomásul venni, 
hogy a szépvízi víz és csatornahálózatot, a Harvíz nem bekebelezte, ha-
nem a 2010/35 -ös számú tanácshatározat értelmében, a helyi tanács a 
szolgáltatás jogát átruházta a Harvízre. Tisztelettel:
Veress Dávid

A Hargita Megyei Tanács mintájára a csíkszeredai polgármesternek 
nem kellene súlykorlátozást elrendelnie a szécsenyi útra, hogy ne men-
jen tönkre idő előtt, mert nagyon nehezen érjük el az út javítását, ha 
majd szükség lesz.
Sándor

Csíkszereda központjában nem lehet parkolóhelyet kapni, erre fel a régi 
kultúrházzal szemben egy autómentéssel foglalkozó egyén a kocsijával 
és utánfutójával 3-4 autó helyét foglalja. Az ilyen autóknak nem kellene 
telephelyen lenniük, hogy más is hozzáférjen a parkolókhoz? Hol van a 
rendőrség, vagy a polgármesteri hivatal alkalmazottja, aki ilyen esetek-
ben kéne intézkedjen?
Róbert

Szeretném meghívni a csíkszeredai városvezetőket egy esti sétára a festő 
Nagy István utcába. Ha megússzák bokatörés nélkül, emelem kalapom. 
Jöhetnek kampányolni!
Egy ott lakó

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: 
AZT HITTE...
– ... gyanút fogtam.
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A grófné elmegy az üzletbe, hogy egy 
pár harisnyát vásároljon magának. 
Előhozatja az összes létező dobozt, 
összeturkálja azokat, majd megkérdi az 
eladót:
– Ez az összes harisnyájuk?
– Az eladó dühbe gurul:
– Nem, grófnő, ezen kívül van még egy 
pár ... (poén a rejtvényben)

Üzletben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7568
Dollár            4,2215
100 forint       1,5076

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

Véleményét elküldheti

REMÉNYVESZTÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
6° / -5°

Gyergyószentmiklós
6° / -5°

Marosvásárhely
10° / -1°

Székelyudvarhely
8° / -3°

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000

AKKREDITÁLT MASSZÁZSTANFOLYAM
INDUL SZÉKELYUDVARHELYEN:
Tel.: 0748–036023

CSONTKOVÁCS-TANFOLYAM
INDUL SZÉKELYUDVARHELYEN ÉS
CSÍKSZEREDÁBAN:
Tel.: 0742–271545

Ne hagyja, hogy felgyűljenek a problé-
mák Ön körül, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! 

Rátermettségének, illetve a szakmai 
tapasztalatainak köszönhetően könnye-
dén leküzdi a kialakult kérdéseket.

Összegezze az elmúlt időszak esemé-
nyeit, majd vonja le a tanulságokat! 
Amennyiben új tennivalókba fog, követ-
kezetesen hozza meg a döntéseit!

Minden jel arra ösztönzi, hogy engedje 
át másoknak a kezdeményezést. Most 
alkalma adódik fellendíteni a régebbi, 
jócskán elhanyagolt kapcsolatait.

Hamar eléri, amit szeretne, főleg akkor, 
hogyha társait is bevonja a kreatív öt-
leteibe. Egyedül az a veszély fenyegeti, 
hogy túlságosan elbízza magát.

Ma ne vonja magára a figyelmet, ugyan-
is könnyen a kritikák kereszttűzébe ke-
rülhet! Őrizze meg a higgadtságát, és 
inkább maradjon a háttérben!

Nincs csúcsformában, mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy a végé-
re érjen a feladatainak. Új célkitűzések-
be azonban ne kezdjen bele!

Számos sikert könyvelhet el, ha teret en-
ged az újításoknak. Megbeszélései alatt 
maradjon diplomatikus, valamint legyen 
mindenkivel nyitott és őszinte!

Váratlan fordulat várható a környezeté-
ben, ami megerősítheti a személyes vi-
szonyait. Maradjon a realitások talaján, 
így nem érheti Önt csalódás!

Felgyorsulnak Ön körül az események. 
Hivatásában az alkalmazkodó készsé-
gét tesztelik, magánéletében pedig a 
közös érdekek dominálnak.

Ezúttal komoly problémákkal küszkö-
dik, nehezen talál kiutat a gondokból. 
Próbáljon meg többet lazítani, hogy át 
tudjon lendülni ezen a mélyponton!

Hajlamos mások igényeit figyelmen kívül 
hagyni. Változtasson a hozzáállásán, ha 
nem akar ellenségeket szerezni!

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




