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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM MEGY BE!
– ... akkor egyek, amikor jól esik.
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Palika ebéd közben megkérdi:
– Apu, kérsz még egy szelet tortát?
– Nem, fiam!
– ...! (poén a rejtvényben)

Az asztalnál történt

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8740
Dollár            4,0514
100 forint       1,3598

Vicc

Kovács és Szabó beszélgetnek:
– A bölcsek szerint egy feleség ösvény az 
élet rengetegében – meditál Kovács.
– Méghogy ösvény! Csapás!

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

Véleményét elküldheti

ÚJ TECHNIKA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
9° / 3°

Gyergyószentmiklós
9° / 3°

Marosvásárhely
12° / 7°

Székelyudvarhely
11° / 5°

Számos akadállyal kell megküzdenie, 
így lassabban halad a feladataival, 
mint ahogyan azt szeretné. Ne veszítse 
el a türelmét, maradjon kitartó!

Szellemileg rendkívül friss, ezért he-
lyezze most a hangsúlyt a viszonyaira! 
Őrizze meg mindvégig a nyitottságát, 
és fogadja be az új szemléleteket is!

Hajlamos mindenből vitát kelteni, így 
lehetőleg napolja el a tárgyalásait! Ha 
mégsem teheti meg, legyen kimért, és 
maradjon a szakmaiság talaján!

Mai teljesítményei elsősorban az időzí-
tésen fognak múlni. Szervezze meg 
okosan a munkáját, gondolja át, kiket 
lenne érdemes bevonni a terveibe!

Nehezen kommunikál a környezetében 
élőkkel. Ha teheti, úgy tervezze meg a 
feladatait, hogy azok ne keresztezzék 
a kollégái tevékenységét!

Ma olyan körülményekkel szembesül, 
amelyek új perspektívákat nyithatnak 
meg Ön előtt. Járjon nyitott szemmel, 
és használjon ki minden lehetőséget!

Lezártnak hitt gondok kerülnek újból 
előtérbe. Bárhogyan is alakulnak a dol-
gok, viselkedjen tárgyilagosan, legyen 
nyitott az észszerű megoldásokra!

Kommunikációs készsége ma nincs a 
csúcson, ezért kerülje a társaságot! Fi-
gyeljen a folyamatban lévő teendőire, 
és mellőzze a zavaró tényezőket!

Bár gondosan megtervezte a mai nap-
ját, számos váratlan eseménnyel kell 
számolnia. Próbáljon alkalmazkodni, 
de ne veszítse szem elől a terveit!

A sok megoldatlan tennivaló most kap-
kodásra ösztönzi Önt. Rangsorolja kö-
telezettségeit, csak azokkal foglalkoz-
zon, amelyek nem tűrnek halasztást!

Ezúttal alkalma adódik érvényesíteni a 
kreativitását. Ha kockázatos lépésekre 
szánja el magát, vegyen számításba 
minden következményt!

Nyitott az új dolgokra, és képes a má-
sik felet figyelmesen végighallgatni. 
Keresse azok társaságát, akik segít-
hetnek szakmai előmenetelében!

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

Tisztelt Kelemen úr! Azt hiszem, hogy Hargita megye jobban megérde-
melne egy magyar prefektust, mint valakit a más pártokból, amelyek 
néhány szavazatot kaptak a megyében. Hát ezért szavaztunk az RMDSZ-
re, hogy mások röhögjenek a hátunk mögött? Megalkuszunk, csak ne-
hogy kirúgjanak a kormányból. Hát ez lenne a székely demokrácia? Bravó!
Gergő

Hargita megyében egy PLUS-párti prefektust tesznek, ez nagy szégyen a 
politikusaink és a Hargita megyei magyarság számára. Ennyi erővel Simiont 
is tehetnék, aki annyi jót mondott a tévében valamelyik este. Ideje lenne 
Kelemen úrnak is pártot váltania, míg nem késő a ma gyarság számára. 
Sz. Ernő

Veress Dávid úr érdekes írást közölt a február 5-ei lapban. Néhány gon-
dolat ezzel kapcsolatban: 1. Egyebek közt megemlíti, hogy a városi és 
megyei rendőrségek épületeire – gondolom, Székelyföldön – ki kell füg-
geszteni a hivatal magyar megfelelőjét. Megjegyzés: Mindaddig, amíg 
Tanasă perelt és perel a magyar feliratok ellen a polgármesteri hivatalok 
és más intézmények esetében, addig Veress úr kéri, hogy a rendőrségi 
épületekre magyarul is írják ki a megnevezést. Hát ezt várhatjuk. 2. A 
vidéki rendőrőrsökön is legyen legalább egy olyan szolgálatos rendőr, 
aki a székely-magyar lakosság nyelvét írásban és szóban egyaránt jól 
használja – írja. Megjegyzés: Ha jól tudom, csak Hargita megyében 58 
községközpont van, ugyanannyi polgármesteri hivatallal és rendőrőrs-
sel – gondolom –, ahol a kihelyezett 1–2 vagy 3 rendőr többnyire román 
ajkú és nem ismeri a magyar nyelvet. Veress úr szerint valaki elő kellene 
teremtsen 58 magyarul író/olvasó/beszélő rendőrt, de honnan, amikor a 
romániai rendőriskolákba, rendőrakadémiára magyar anyanyelvű vég-
zős diák évek óta nem jelentkezik? 3. Kötelezni kellene a magyar vidékre 
– gondolom, Székelyföldre – kihelyezett rendőröknek részt venni mag-
yar nyelvű képzéseken – írja. Megjegyzés: Ha az eltelt 30 év romániai 
demokráciájában ez nem történt meg, kevés esély van ennek a kivi-
telezésére a mindenkori belügyminiszterek részéről. Ezzel a legkeveseb-
bet törődnek, és azzal a bizonyos 20 százalékos összlakossági aránnyal 
szintén nem. Üdvözlettel,
Egy vélemény

Hogy van az, hogy Marosvásárhelyen minden hétvégén ellenőrzést tart a 
rendőrség, míg ezt Hargita megyében nemigen lehet hallani vagy olvas-
ni róla? A veszélyességi pótlékért tudnak sztrájkolni, de hogy valamit fel 
tudnának mutatni, arról nem tudunk. Naponta 10–30 rönkszállító kamion 
viszi a kivágott fát, főleg este, egyet sem állítanak meg.
Róbert

Tisztelettel megkérjük az illetékeseket, hogy a „Rókalikban” az úttes-
ten keletkezett gödröket hidegaszfalttal tömjék be, mindjárt járhatatlan. 
Nagyon köszönjük.
Egy autós csoport

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

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