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KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR



Csíkszereda
10° / 2°

Két turista utazik külföldre. Megérkeznek,
és az egyik csodálkozva látja, hogy társa
üres papírlapot tesz egy borítékba, megcímezi a feleségének, és lezárja.
– Mit jelent ez?
– Mielőtt elutaztam, összevesztem a
feleségemmel, és most nem vagyunk
beszélő viszonyban.

%

Marosvásárhely
13° / 5°

Az olvasó véleménye
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.

Kovácsné meghal, s földi tisztességét megjutalmazván a mennyországba kerül, éppen
Szent Péter elé.
– Nos, lányom, megcsaltad-e a férjedet?
– Soha.
– Egyetlenegyszer sem?
– Esküszöm, hogy soha.
Szent Péter odaszól az angyaloknak:
– Hozhatjátok a szárnyakat!
Kovácsné örömmel kérdezi:
– Angyal leszek, atyám?
– ... (poén a rejtvényben)
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Felkérem az ismerős és ismeretlen nevű személyeket, Csíkszereda (és
Székelyföld) választópolgárait, hogy a jövő (év)ben is hallassák, illetve
írják meg, olvastassák közérdekű véleményüket a lapok/kiadványok
olda lain. Legyen az akár személyes meglátás, észrevétel vagy bármilyen javaslat. Éppen csak ne egy másik véleményét osszák, ne legyenek
személyeskedések, egymásnak üzengetések. Az újonnan meg- vagy
újraválasztott helységvezetők, helyi és megyei tanácsosok építő jellegű
hozzászólásokat várnak a választópolgároktól. Nekünk – a közügyekre
reagálóknak, érzékenyeknek stb. – azt ígérték, hogy figyelembe veszik
építő, hatékony, észszerű javaslatainkat. Nem utólag, hanem mielőtt
lépnének, kiviteleznének egy közérdekű dolgot (akár a forgalomra, piacterekre, parkolókra, adókra, közrendre stb. vonatkoznak). Jó lenne,
ha minden ilyen meglátásra, észrevételre reagálnának az illetékesek,
sőt utólag értesítenének a megvalósításáról, vagy annak hiányában szívesen vennénk az indoklást. Az idősebbek még emlékezhetnek arra, hogy
régebben a helyi lapokban megjelent bíráló cikkeket megjelenésük után
elküldte a szerkesztőség az illetékes intézménynek, hivatalnak, cégnek
stb., és azok válaszát leközölték az újságban. Talán ma is jó lenne ez az
eljárás. A fenti felkérések figyelembe ajánlásával én a magam és a többi írogató nevében is kitartást, jó munkát kívánok a szerkesztőségnek,
ugyanakkor sikerekben gazdag és boldog új évet minden lelkes és – a
vírusos időkben is – kitartó olvasónak!
Köz-ügyes
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
REPÜLŐGÉPEN
– ... mogyoróikat, azonnal felszállunk.

Bika

ápr. 21. – máj. 20.
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Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Hivatásában szétszórtan viselkedik,
szinte hibát hibára halmoz. Vonuljon
háttérbe, és lehetőleg kerülje a komoly
felelősséggel járó tevékenységeket!

Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Szervezőképességének köszönhetően
hamar átlátja az összefüggéseket, így
lépéselőnyre tesz szert. Próbáljon minél több feladatot véglegesíteni!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Észszerűen közelíti meg a kérdéseket,
minden helyzetre ideális megoldást
talál. Amennyiben kitart elvei mellett,
komoly presztízsre is szert tehet.



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Olyan eseményekben lesz része, amelyek hosszú távon az Ön érdekeit szolgálják. Használja ki az előnyös szituációkat, de maradjon megfontolt!

0726-720418 

A gyászjelentőket,kérjük,
gyász
hétvégén küldjék
e-mail-címre.
az uzenet@szekelyhon.ro
a
uzene

jún. 22. – júl. 23.

Remek az észjárása, akár anyagi
ügyekben is meghozhat néhány fontos
döntést. Őrizze meg a higgadtságát, és
maradjon mindvégig következetes!

,

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Rák

Számos akadály gördül Ön elé, amelyeken könnyen átléphet, ha odafigyel
a részletekre. Fordítson több időt magánéletére, főleg a fontos viszonyaira!

Mai szemmel nézve hihetetlen, hogy mekkora vagyon volt állami kézben
1989 előtt. A nagy tévedés ott volt, hogy 20 éven át megállt a fejlődés,
ugyanazt gyártották, de legalább minden szükségletet kielégítettek. A
következő 20 év azzal telt el, hogy mindent a földig leromboltak a Nyugat
nyomására, és ma könyörögnek a nyugati befektetőknek, hogy ne haljon
sok ember éhen. És igen, ezt a mi generációnk vitte végbe.
Ismeretlen

Véleményét elküldheti

máj. 21. – jún. 21.

Bár kimerültnek érzi magát, nagy önfegyelmet kell gyakorolnia ahhoz, hogy
ne keveredjen vitákba. Lehetőleg vonuljon háttérbe, kerülje a társaságot!



A műanyag palackok visszaváltásának ötlete jó. Nem értem, miért
háborognak a kisboltosok, nem kötelező oda visszavinni, persze úgy kellene megoldani, hogy a nagyobb üzletek fogadják vissza a visszaváltható
palackokat, a kis boltok tulajdonosainak így nem kellene aggódniuk.
Ismeretlen

Ikrek

Kiválóan működik az intuíciója, valamint a célzásokat is helyesen értelmezi. Emellett olyan fordulatok következnek be, amik hasznot hoznak Önnek.

Nagyon örvendünk Tánczos Barna szenátor úr miniszteri kinevezésének,
és boldog új évet kívánunk neki és a családjának. Remélem, az új évben
el tudunk beszélgetni a csíkkozmási erdőtulajdonosokkal a felmerült nehézségeinkről, amelyeket a kampány alatt is szóba hoztunk. Boldog új
évet kívánok mindenkinek!
Ismeretlen

ÖVEZET
DAL

márc. 21. – ápr. 20.

Munkahelyén komoly változások következnek be, ezért lehetőleg legyen
alkalmazkodó! Arra is ügyeljen, hogy
az adott ígéretét ne szegje meg.

Székelyudvarhely
12° / 3°
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Hozhatjátok...

Kos

Feszült légkör tombol Ön körül. Az
észrevételeit közölje diplomatikusan, a
környezetében élő emberekhez pedig
viszonyuljon kellő toleranciával!

Gyergyószentmiklós
9° / 0°

Vicc

Horoszkóp

Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Bizonyos okból kifolyólag kénytelen
újragondolni a napirendjét. Válogassa
ki azokat a teendőket, amelyek nem
tűrnek halasztást, a többit napolja el!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Megterhelő napnak néz elébe, szinte
semmi sem zajlik az Ön óhaja szerint.
Mielőtt végleges döntéseket hozna,
vegyen számításba minden részletet!

