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Gratulálok Lázár Elemérnek és csatlakozom találóan megfogalmazott, 
helyénvaló kéréseihez. Annyival kiegészíteném, hogy Csíkszeredában a 
jégpálya melletti strandot is rendbe kellene tenni.
Ismeretlen 

Ha egységes lesz a szemételszállítás ára, legyen egységes a szolgáltatás 
is. Falvakon kéthetente viszik el a szemetet, városon hetente. Természe-
tesen a fogyasztóvédelemhez fogunk fordulni ezzel a problémával, és ha 
az nem elégséges, akkor törvényszékre visszük az ügyet. Jó áremelést. 
Ismeretlen 

Van olyan cég is, ahol 15 éve nagyjából változatlan a személyzet – nem 
véletlenül. A cégek többségénél dolgozhatsz bármennyit, bármennyire 
jól, úgyis csak a tulajdonos gyarapodik – veled szemben csak emelked-
nek az elvárások, de a fizetés nem. Egy normális piacgazdaságban az ilyen 
kizsákmányoló cégek felszámolódnak, nem kellene őket mesterségesen, 
államilag támogatott import munkaerővel életben tartani. Akkor talán a 
helyiek is látnák, hogy van értelme a munkának és nem mennének el. 
Nem normális dolog, hogy a fél világ néhány nyugat-európai országban 
képzeli el a jövőjét. 
Ismeretlen 

Mitől jogosultabb a szolgálati nyugdíjra a rendőrségen dolgozó kapus, 
akinek semmi felelőssége nem volt a személyi igazolvány elkérésén kívül, 
mint egy bíró, aki tanult? Nem helyes az, hogy nyugdíjat kapjon valaki 
élete teljében, 45 évesen, amire tapasztalatot gyűjt a munka mezején, s 
még fizetést is. Ha tanultál, kapj ahhoz méltó fizetést, s majd ahhoz méltó 
nyugdíjat, hiszen azért tanultál, s vállaltál munkát, felelősséget. 
Ismeretlen 

Ha nincs amit megegyenek a medvék, akkor miért van az, hogy már nem 
ritka a 3-4 bocs sem, ami régebb nem nagyon volt? Én rengeteget láttam 
az utolsó években, de még sovány medvét nem láttam. Egy-egy olyan jó 
húsban van, hogy majdnem gurul. 
Ismeretlen 

Szigorúbban kellene szabályozni a rollerrel való közlekedést. Sokan men-
nek az úton sisak nélkül, szinte hangtalanul suhannak el a gyalogosok 
mellett is, és súlyos sérülést tudnak okozni, főleg, ha elektromos rollerrel 
közlekednek. Amúgy a téli hónapokban minek kell rollerezni? Van, amikor 
süt a nap, de sokszor fagyos az út, nagyon balesetveszélyes. 
Ismeretlen

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
TE, KISFIAM?
– ... Én vagyok a tökmag.
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Két férfi pecázik a folyóparton. 
Mögöttük elhalad egy gyászmenet. Erre 
az egyik pecás feláll, megfordul, lehajt-
ja a fejét, leveszi a halászsapkáját és a 
szíve elé teszi a kezét. Miután elhaladt a 
gyászmenet, a férfi visszateszi a sapká-
ját, és leül a barátja mellé.
– Ez szép gesztus volt tőled. – mondja 
elismerően a barátja.
– Hát, mit gondolsz mégis csak ... (poén 
a rejtvényben)

Pecázók

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7769
Dollár            4,3418
100 forint       1,4149

Vicc
– Doktor úr, egy éve voltam magánál a 
reumámmal, és maga azt mondta, hogy 
kerüljem a nedves helyeket!
– Így van – mondja az orvos.
– Most azt szeretném kérdezni, hogy 
megfürödhetek-e már?

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

Véleményét elküldheti

ÚJ IDŐK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
-2° / -6°

Gyergyószentmiklós
-1° / -4°

Marosvásárhely
3° / -2°

Székelyudvarhely
2° / -3°

Fontos változásokra készülhet az élet 
minden területén, így kénytelen lesz 
rugalmas és alkalmazkodó lenni. Ké-
szüljön a legváratlanabb szituációkra!

Most elsősorban a halogatott mun-
kákra, valamint a határidős teendőkre 
koncentráljon! A sikerélmények ké-
sőbb új erőt, lendületet adnak Önnek.

Váratlan események következnek be 
a hivatásában, amelyek alighanem 
döntésképtelenné teszik Önt. Vonuljon 
a héttérbe, és kerülje el a kockázatot!

Ezúttal a csapatmunka kifejezetten az 
előnyére válik. A szakmai kapcsolatok 
megerősítése mellett fontos lépéseket 
tehet előre a saját feladataiban is.

A mai nap leginkább a kényesebb 
problémák rendezésének kedvez. Fő-
leg a félreértéseket rendezze, most el-
fogadásra talál a környezete részéről!

Teljesítményekben gazdag nap vár Ön-
re, megcsillogtathatja az adottságait. 
Ragadjon meg minden kínálkozó lehe-
tőséget, és kamatoztassa a tudását!

Remek a kedélyállapota, az optimista 
és lendületes kisugárzása pedig a kör-
nyezetére is átragad. Legyen minden-
kivel készséges és együttműködő!

Munkahelyén és magánéletében egy-
aránt előnyös körülmények csillannak 
meg. Ne szalassza el ezeket a remek 
alkalmakat, bármiről is legyen szó!

Lassabb tempóban halad, mint aho-
gyan azt Ön tervezte. Ne kezdjen be-
le kapkodásba, inkább hallgasson a 
megérzéseire, vagy kérjen segítséget!

Feszült hangulat tombol Ön körül, és 
a feladataival is nehezen boldogul. 
Egyetlen esélye átvészelni a mai na-
pot, ha képes kompromisszumot kötni.

Következetesen aknázza ki a képes-
ségeit! Ossza be az energiáját, és ne 
akadjon el a részletekben. Mindig az 
aktuális munkáira összpontosítson!

Személyes problémákkal küszködik, 
emellett komoly kihívások is várnak 
Önre hivatalos ügyekben. Próbáljon 
egyensúlyt teremteni az életében!

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

Hétfőn sorsoljuk 
játékunk januári

nyerteseit.

KERESSÉK A KAKASOKAT!




