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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BEJELENTÉS
– ... Elég, hogy elutazik.
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– Két dologra kényes vagyok – mondja az 
igazgató az új beosztottnak. – Az  egyik 
a tisztaság. Meg is kérdem: alaposan 
megtisztította a cipőjét a bejárat előtti 
lábtörlőn?
– Természetesen, igazgató úr – igyekszik 
jó pontot szerezni az új munkatárs.
– A másik dolog, ami még fontosabb 
nálam, az az őszinteség. Úgyhogy nem 
árt, ha tudja, az ... (poén a rejtvényben)

Vállalatnál

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8700
 Dollár            3,9468
 100 forint       1,3621

Vicc

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. 
Számtan egyes, durr egy pofon. Olvasás 
egyes, durr egy pofon. Ének ötös, durr egy 
pofon. A gyerek méltatlankodva így szól:
– De apa, ének ötös, miért kaptam a po-
font?
– Mert két egyes után még volt kedved 
énekelni.

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

Véleményét elküldheti

ÉLETFOGYTIGLAN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
3° / -4°

Gyergyószentmiklós
2° / -6°

Marosvásárhely
6° / -1°

Székelyudvarhely
3° / -3°

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

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

A csapatmunka ma kifejezetten az 
előnyére válik. A szakmai kapcsolatok 
megerősítése mellett saját tennivalói-
ban is nagy lépéseket tehet előre.

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

Eredményes nap vár Önre, alkalma 
adódik megcsillogtatni az adottságait. 
Ragadja meg a kínálkozó körülménye-
ket, kamatoztassa minden tudását!

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

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

Munkahelyén komoly változásokra ké-
szülhet, így kénytelen lesz rugalmas, 
illetve alkalmazkodó lenni. Készüljön 
fel a legváratlanabb szituációkra!

Komoly kihívások várnak Önre a hiva-
talos ügyekben, ezenkívül személyes 
problémákkal is küszködik. Próbáljon 
egyensúlyt teremteni az életében!

Kiváló a kedélyállapota, optimista és 
lendületes kisugárzása pedig környe-
zetére is átragad. Legyen mindenkivel 
készséges és együttműködő!

Használja következetesen a képes-
ségeit! Ossza be az energiáját, és ne 
akadjon el a részletekben! Mindig az 
aktuális munkáira összpontosítson!

Néhány váratlan esemény következik 
be a szakmájában, ami alighanem 
döntésképtelenné teszi Önt. Vonuljon 
héttérbe, kerülje el a kockázatot!

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

Kedves Bilibók Károly. Minapi soraimmal nem akartam ünneprontó len-
ni az ön számára, most pedig nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, 
csupán arra voltam kíváncsi, hogy most már az egyetlen erdélyi magyar 
érdekképviseletünkön kívül más pártot szimpatizál-e, mert úgy tűnik, az 
RMDSZ sok bosszúságot, álmatlan éjszakát okozott önnek. A „tehetetlen” 
RMDSZ most már négy magyar miniszterrel a kormányban van, akik közül 
három székelyföldi. Remélem, ez nem okoz önnek nagy bánatot. Ha igen, 
elmúlik. Hogy meddig lesznek ott, megválik. És azt is tudjuk, hogy sokat 
fogják szidni őket, egy kalap alatt a kormánnyal. De még mindig jobb, 
mint a kárpátaljai magyaroknak, akiknek mindennapjait megkeserítik az 
ukrán szélsőségesek. Nem „nyomultam” be diszkrét vadászterületére – 
mint írja –, csak érdeklődtem. Ha viszont valamilyen csőcselék formáció 
szimpatizánsa, azért én bánkódnék. Még csak annyit, hogy a kis lépések 
politikája még mindig jobb, mert a 30 év azt bizonyítja, hogy ha nagyokat 
próbáltunk lépni, mindig bokán rúgtak. A mindenkori kormányoktól és 
politikusoktól csak azt hallottuk, hogy Székelyföld nem létezik, tehát ami 
nincs, oda kevesebb pénz is elég. Erről ennyit. Boldog új évet és nyugodt 
időskort, kedves uram! Tisztelettel,
János, de nem a vitéz

Tisztelt ismeretlen! A Székelyhon január hatodikai számának Az olvasó 
véleménye rovatában az energiapiac bejelentett liberalizációja kapcsán 
joggal sérelmezi az időben való tájékoztatás, pontosabban az édes 
magyar anyanyelvünkön való érdemi tájékoztatás hiányát. Telefonon 
beszéltem Nagy-Bege Zoltánnal, az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság alelnökével, aki tudomásul vette/megértette, hogy bár a szolgál-
tatók számára nem kötelező az anyanyelvi tájékoztatás, ám a román ál-
lam magyar anyanyelvű adózó polgárai is joggal várják el/igénylik, hogy 
az anyanyelvükön is részletes és hiteles tájékoztatást kapjanak, hogy a 
számukra megfelelő/előnyös villanyáram-szolgáltatót 2021. március 31-
éig kiválaszthassák. Az aligazgató úr megígérte, hogy az anyanyelven 
való érdemi és időbeni tájékoztatás ügyével foglalkozni fog. Úgy legyen! 
Követni fogjuk. És a havi számla kétnyelvűsítését is kezdeményezzük, 
szorgalmazzuk. Tisztelt Ismeretlen! Az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság alelnökének részletes és magyar anyanyelvünkön való tájékoz-
tatására várva figyelmébe ajánlom a Székelyhon napilapunk január ha-
todikai, szerdai számának nyolcadik oldalán megjelent, Időt adnának az 
áramszolgáltató kiválasztására című írást.
Veress Dávid

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye




