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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HAZAJÖTT VÁRATLANUL...
– ... egy félmeztelen postással?
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Az újdonsült házaspár nászútra megy egy 
elegáns hotelbe. Az ifjú ara az első napon 
kora reggel elhagyja a szállodát. Nem sokkal 
utána lejön a férfi, csomagokkal együtt, és 
szól a portásnak:
– Kijelentkezem.
– Na és a kedves felesége, miért ment el már 
kora reggel?
– Elhagyott.
– Nahát, talán nem sikerült jól a tegnap 
éjszaka?
– De ez volt életem legjobb éjszakája.
– Akkor miért ment el a felesége?
– Azért, mert ... (poén a rejtvényben)

Nászúton

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7794
Dollár            4,2928
100 forint       1,4342

Viccek

A férj és a feleség horrorfilmet néznek.
Feleség: – Jaj, anyám! – felkiált!
Férj: – Mi van drágám, felismerted?

*
– Akarsz látni 3D-s medvét?
– MEDDDVE.

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

Véleményét elküldheti

FÜGGŐSÉG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
0° / -7°

Gyergyószentmiklós
2° / -5°

Marosvásárhely
0° / -5°

Székelyudvarhely
2° / -6°

Ezúttal nehezen képes uralkodni ma-
gán, ezért lehetőleg vonuljon félre, és 
olyan feladatokat keressen magának, 
amelyek oldják a belső feszültségét!

Hivatásában legyen kissé vakmerőbb, 
és próbálja követni a megérzéseit! 
Tartson ki a célkitűzései mellett, má-
sok véleményével pedig ne törődjék!

Komoly tennivalók kerülnek napirend-
re, elsősorban szellemileg megterhelő 
kérdésekre készülhet. Használja a ta-
pasztalatit a munkák végrehajtásában!

Feszült a hangulata, ez az állapot pe-
dig átragad a környezetében élőkre 
is. Kerülje el a közös munkákat, mert 
könnyen komoly vitákba keveredhet!

Rendkívül segítőkész, a közvetlensé-
gével pedig nagy népszerűségre tesz 
szert. Maradjon öntudatos, de köny-
nyelmű ígéreteket senkinek se tegyen!

Maradjon meg a bevált módszereknél, 
mert kizárólag ekként tud haladni a 
teendőivel! Ha sorsdöntő lépésre kény-
szerül, kérjen tanácsot a kollégáitól!

Remekül tudja érvényesíteni az érde-
keit, ezért, ha teheti, szentelje a mai 
napot új célok kitűzésére vagy a fontos 
megbeszélések lebonyolítására!

Alaposan gondolja át, kiben bízhat 
meg, a fontos kérdéseket pedig csak a 
lojális személyekkel vitassa meg! Csak 
ezután lépjen a tettek mezejére!

Több akadályba ütközik, a környeze-
tében élők azonban most nem tudnak 
segíteni Önön. Egyedül kell kidolgoz-
nia a céljai eléréséhez vezető taktikát.

Szinte mindenre ingerülten reagál, a 
rutinmunkákat is felületesen teljesíti. 
Halassza el a döntésre váró munkála-
tokat, és mielőbb kapcsolódjék ki!

Számos megoldatlan feladatot kell vég-
legesítenie, ezért igyekezzék nyitott len-
ni az újszerű megoldásokra, és fogadjon 
el minden felkínált támogatást!

Csakis a bizalmas társaival ossza meg 
a terveit! Fogadja el a tanácsokat, mert 
új szempontokat mérlegelve akár a sa-
ját dolgait is leegyszerűsítheti!

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

Marcel Vela belügyminiszter meglebegtette, hogy jelentős átszervezések 
várhatók a Belügyminisztérium alárendeltségében működő fegyveres 
szerveknél. Többek között az az elképzelése, hogy a csendőrséget a 
határrendészethez hasonlóan szervezzék át, amely csupán öt terüle-
ti felügyelőséggel rendelkezik a 40 megyei helyett. Bizony ideje lenne, 
hogy a bukaresti hatalom ezen ága is karcsúsodjon, összébb húzódjon, 
hogy magát 1968 óta minden megyébe szétosztó rendőrállami szem-
lélet, gyakorlat helyett már csak a történelmi részek (Erdély, Moldva és 
Havasalföld) szerint szerveződjenek, működjenek a regionális parancs-
nokságok. Ez nemcsak igen jelentős működési költségcsökkenést, de 
ugyanakkor a személyi állomány csökkenését is eredményezné. A NA-
TO-tagsággal is rendelkező, de még beteges jogállami Romániának már 
nem lehet szüksége a diktatúrából átörökített és igen költséges rendőrál-
lamiság fenntartására. De az átszervezések folyamatában a csendőrök, 
a rendőrök és mindenféle szolgálatnál dolgozók nyugdíjkorhatárát, a 
dolgozó milliókéhoz hasonlóan, ki kéne tolni, úgy 55-60 évre, hisz egy 
politikai zűrzavarral, gazdasági gondokkal, munkaerőhiánnyal és a kifele 
menekülő milliókkal terhelt országnak nem annyira a majd 100 éve hangozta-
tott külföldi veszélyt megelőző csendőri, rendőri és más szakszolgálatok 
védelmére, hanem sokkal inkább a gazdasági fejlődésre, a valós jogála-
mi állapotokra lenne szüksége. Nemde?! Az átláthatóság kedvéért közzé 
kéne tegyék, hogy a más EU-s tagállamokhoz képest Románia 100 ezer 
polgárára hány fegyveres testületi tag vagy más rendvédelmis, szolgála-
tis jut, nem pedig a számukat és költségvetésüket is titkosítani! 
Veress Dávid

Székelyföld nem akar kiszakadni az országból, csak azt akarja, hogy ön-
rendelkezést kapjon, és ne halljuk állandóan azt, hogy csak egy nyelv, 
egy akarat, egy vezetés érvényes hazánkban. 
Ismeretlen

Egy dolgot nem értek. Miért fizetek 4 köbméter szemetet 2 hónapra 2 
személy után tömbházlakásban, mikor hetente 2-3 zacskó szemét gyűl 
össze, ha összegyűl annyi? Jelzem, nyugdíjasok vagyunk.
Ismeretlen

A Székelyhon Liget mellékletének január 10–12-ei számából a Portrét 
olvasva csak gratulálni tudok Becze Tibornak vállalkozóként elért ered-
ményeihez, és további sikereket kívánok. A nagyobb cégek hazai tulaj-
donosai sokat tehetnek szülőföldjükért. A cikkben említett félként, a 
sörgyárral kapcsolatos félreértések elkerülése végett ide kívánkozik 
két pontosítás. Az egyik, hogy akkoriban a csíkszeredai sörgyár sen-
kinek nem adott el sört palackozásra, mert az amatőr palackozók nem 
garantálták a végtermék minőségét. A másik, hogy a „nagy sörgyárba” 
„nagy hal” nélkül is be lehetett jutni abban az időben, hisz a sör nyáron 
hiánycikk volt, télen viszont nem ment. Aki viszont télen vásárolt, 
nyáron duplán kapott.
Magyari Zoltán, a csíkszeredai sörgyár volt igazgatója

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!




