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Tisztelt ismeretlen érdeklődők! Az utóbbi időben a munkacsoportok-
kal kapcsolatosan többen is panaszuknak, elégedetlenségüknek adtak 
hangot, kérdéseket fogalmaztak meg a Székelyhon újságunk Olvasó 
véleménye rovatában. A személyes kérésemre – egy korábbi gyakorlathoz 
hasonlóan – Bán Katalin igazgató asszony érdemi és részletes tájékoz-
tatást fog adni. Köszönöm a türelmüket, a megértésüket.
Veress Dávid

Különös figyelemmel olvastam Oláh-Gál Elvirának a Szakiskolával 
fenyegetőznek című jegyzetét, és a sorok között egy mondatra lettem 
figyelmes, ami így hangzik: ,,Az első hideg zuhany akkor érte a diáko-
kat, amikor szigorú lett az érettségi, amelyről ma sem akarjuk tudomásul 
venni, hogy az egyetemi továbbtanuláshoz szükséges”. Na, de mitől lett 
ilyen szigorú az érettségi? Elmondom.  2009 decembere és 2012 februárja 
között, az Emil Boc-féle kormány idején a Strasbourg-i egyetemen kémiát 
tanult, 39 éves Daniel Funeriu töltötte be a tanügyminiszteri tisztséget. 
Ez idő alatt következett a világra szóló reformja: bevezette a megfigyelő 
kamerás rendszert azokba az osztálytermekbe, ahol vizsgák voltak, a 
dolgozatokat pedig más-más megyében javítják azóta is. Hát ez volt a 
nagy miniszteri ,,remekmű”. De addig sem volt, és utána sincs változás a 
tanügyi harcmezőn, ahol csak vesztesek vannak.
Nézőpont

Érdekelne, hogy Csekefalván a postát miért nem a postás hordja?
Ismeretlen

Ha nem hajlandók átállni Csíkcsicsóban az M4 Sport tévéadó műsora 
kódolásának feloldására, akkor más szolgáltatót választok.
Ismeretlen 

A csíkszentmiklósi kukoricásban is rendetlenkednek a macik, és úgy néz 
ki, hogy a nagy maci a kicsi macival sétál. 
Ismeretlen

Ellenőrizni lehet az autók állapotát az utakon, de azt is figyelembe kéne ven-
ni, hogy sajnos mindenki nem tud új autót vásárolni. Az autó hozzátartozik 
a mindennapi munkába járáshoz, az állam jó lenne figyelembe vegye ezt a 
tényt, és teremtsen olyan feltételeket, hogy a munkásember is tudjon új autót 
venni, ne a külföldről behozott, lehajtott autót keljen megvenni. 
Ismeretlen

Milyen országban élünk? Nincs egy normális úthálózat, nincsenek hely-
séget elkerülő utak, nincs olyan út, hogy ne legyen kátyú rajta. De útdí-
jat, azt köteles vagy fizetni. Az üzemanyag árában már benne van az adó, 
ilyen nincs sehol Európában. Kérik az autó jó műszaki állapotát, de nem 
kérik az út megfelelő állapotát. Ebben az országban csak kötelességed 
van, jogod nincs egy normális élethez.  
Ismeretlen 

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MEGY A LÉPCSŐN...
– Nem lehet, már megittam.
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A sarki bárba egyszer csak belép egy férfi. 
Leül és miközben köpköd, hangosan méltat-
lankodik:
– A fenébe, de jól vezet!
– Ki vezet jól? – kérdi a másik vendég.
– Hát, amint stoppolok, megáll egy Piros Fer-
rari. Benne ül egy ocsmány, kövér, öreg nő. 
Azt mondja, hogy szívesen elvisz. Én beülök 
és máris száguldunk kétszázzal. Egyszer 
csak jön egy nagy kanyar. Erre azt mondom:
– Na, hölgyem, ha beveszi ezt a kanyart ... ... 
(poén a rejtvényben)

220 felett

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7340
Dollár            4,2933
100 forint       1,4246

Vicc
Egyik páciens a másiknak:
– Az orvosom azt mondta, hogy para-
noiás vagyok.
– Igen? Ezt így kijelentette előtted?
– Hát, igazából nem mondta, de ezt 
gondolta...

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

Véleményét elküldheti

TURISTACSALOGATÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
23° / 6°

Gyergyószentmiklós
23° / 8°

Marosvásárhely
27° / 12°

Székelyudvarhely
25° / 11°

Figyeljen oda a részletekre, mert ben-
nük rejlik a sikeres megoldás kulcsa. 
Karrierje magasra ívelhet, ha a magán-
életi problémáit a háttérbe szorítja.

Néhány váratlan esemény miatt vak-
vágányra kerülnek a folyamatban lévő 
teendői. Vonuljon a háttérbe, és lehe-
tőleg kerülje a felesleges szócsatákat!

Csakis akkor kezdjen új vállalkozásba, 
ha az előzőket véglegesen lezárta! Osz-
sza be okosan az idejét, ez alkalommal 
nem számíthat külső segítségre!

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul. 
Amennyiben nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül 
megbirkózni az Önre váró munkákkal.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek 
következtében fáradtnak érzi magát. 
Készítsen ütemtervet, és csakis a ha-
táridős munkálatokra koncentráljon!

Kiváló formában van fizikailag, illetve 
szellemileg egyaránt. Most bátran koc-
káztathat, mert az uralkodó bolygója 
minden tevékenységét támogatja!

Úgy érzi, változtatnia kell a módszere-
in, a bevált megoldások nem hoznak 
eredményt. Szedje össze a bátorságát, 
és legyen nyitott az újdonságokra!

Remek érzékkel képes kezelni a megle-
petésszerű szituációkat, és remek meg-
oldásokat talál a komplex kérdésekre. 
Maradjon továbbra is céltudatos!

A munkahelyi körülmények ezúttal azt 
diktálják, hogy spontán döntéseket 
hozzon. Őrizze meg a magabiztossá-
gát, és támaszkodjék az intuíciójára!

Ezúttal számos tehertől is felszabadul, 
így kissé fellélegezhet. Vonja le az el-
múlt időszak tanulságait, csak ezután 
vágjon bele újabb kihívásokba!

Törekedjék a hatékonyságra, de feles-
leges kockázatot ne vállaljon! Úgy in-
tézze a napját, hogy a magánügyeinek 
a megoldására is jusson ideje!

A mai napon több kihívással találja 
szembe magát. Ezekkel csak úgy tud 
megbirkózni, ha beveti a szakmai ta-
pasztalatait, és a megérzéseire hallgat.

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
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Piac utca 7. szám 
171. szám 

0751–288886 (Csíkszereda)
0371–355440 (Csíkszentdomokos)

@optikaelit
elit_optika




