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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KÉPZELD...
– Fátyol nélkül sétált az utcán.
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Elromlik az autó. Kiszáll az egyik szőke, 
és elkezd babrálni a motorral. Egy kis 
idő múlva megszólal:
– Te! Ebben a kocsiban nincs is motor!
Mire a másik:
– Nem baj! ...! (poén a rejtvényben)

Szőkék

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8744
 Dollár            4,0205
 100 forint       1,3619

Vicc

A rendőr álldogál az utcán egy kirakat 
előtt, és szemléli magát a kirakatüveg-
ben. Egyszer csak félhangosan megszó-
lal:
– Hát nem vagyok tökéletes?
Mire mögüle valaki:
– Rendőrnek igen.

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

Véleményét elküldheti

AD ABSURDUM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
9° / -13°

Gyergyószentmiklós
8° / -13°

Marosvásárhely
11° / -11°

Székelyudvarhely
10° / -12°

Hivatásában egyszerre több kihívásnak 
kell megfelelnie! Maradjon objektív, 
döntéshozatalkor pedig vegye számí-
tásba a környezetében élők tanácsait!

A szerencse ez alkalommal Ön mellé 
szegődik. Amennyiben lehet, akkor 
se tágítson a célkitűzéseitől, ha más 
irányból jobb körülményeket ígérnek!

Rendkívül nyitott az újdonságok befo-
gadására. Ennek köszönhetően most 
új ismeretségekre tehet szert, illetve 
értékes tapasztalatokkal gazdagodhat.

Hagyja figyelmen kívül a negatív be-
nyomásokat, és kizárólag az aktuális 
teendőire koncentráljon! Ütemezze be 
a mai napját, ossza be az energiáit!

Remek formában van, tele van tett-
vággyal. Használja ki ezt a lendületet, 
és vállalja be azokat a tennivalókat, 
amelyeket korábban visszautasított!

Fontos lépéseket tehet a munkájában, 
ha csapatban tevékenykedik. Bár ez fe-
lelősséggel jár, hamarosan szép ered-
ményeket könyvelhet el.

Szinte mindenre idegesen reagál, és a 
feladatait is csak félvállról teljesíti. Vál-
toztasson a hozzáállásán, még mielőtt 
rosszabbra fordul a helyzete!

A mai napon főleg olyan terveket tűz-
zön maga elé, melyek összpontosítást 
igényelnek! Legyen céltudatos, a meg-
oldásokat pedig ne másoktól várja!

Ismeretlen területekre téved, emiatt 
bizonyos munkái zsákutcába kerülnek. 
Minden arra mutat, hogy csupán komp-
romisszumokkal érheti el céljait.

Komoly próbatételek várják ma Önt. 
Alkalmazza diplomáciai érzékét, és 
mindvégig maradjon rugalmas! Így 
biztonságban tudja rendezni az ügyeit.

Feszült körülmények között kell helyt-
állni, így sok türelemre lesz szüksége. 
Vesse be minden tudását, és bármi is 
történik, őrizze meg higgadtságát!

Ezúttal könnyen a végére járhat a te-
endőinek, ezért lehetőleg az egyszerű 
megoldásokat válassza és ne bonyo-
lódjon bele a részletekbe!

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 Egy vélemény! Ön a Székelyhon napilapunk február 9-ei 
számának Az olvasó véleménye rovatában több pontban is megfogal-
mazza a meg jegyzéseit/kétségeit a Székelyhon február 5-ei számában 
megjelent írásommal kapcsolatosan. Nyilvánosan és illő tisztelettel 
megköszönöm, hogy elolvasta és ugyanakkor érdekesnek is minősí-
ti az Anyanyelvhasználat a rendőrségeken című, törvénymódosítást 
kezdeményező írásomat. A megjegyzéseivel, kétségeivel kapcsolatosan 
a következőket gondolom:
1. Nem fogadhatjuk el a notórius feljelentgető megfélemlítését, nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy a sajátos román igazságszolgáltatás 
által félelembe, azaz vég nélküli börtönbe kényszerítsen egy őshonos 
erdélyi, székelyföldi magyar nemzetrészt. Ő a hatalom időszakos, csahos 
kutyája, de rá is csak a kutyasors vár! A kétnyelvű tábláknak a rendőrségek 
épületeire való kihelyezése nem irányul senki ellen. Mi úgy viselkedünk, 
hogy minket tiszteljenek, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor a tiszteletet 
bizony ki kell követelni a kétnyelvű táblák által is. Nemde?
2. Senkinek sem kell egyik napról a másikra előteremtenie 58 magyar vagy 
magyarul is tudó rendőrt, hanem a rendőrség működését szabá lyozó majdani 
új törvény szellemében el kell indítani azt a folyama tot/gyakorlatot, hogy 
magyar anyanyelvünk írásban és szóban való használata maradék nélkül 
érvényesülhessen a rendőrséggel való kapcsolatainkban is.
3. Harminc év beteges román demokráciája után sem a mindenkori 
belügyminiszter akaratára kell hagyni/bízni az illetékes román anya-
nyelvű rendőrök magyar nyelvű képzését, hanem törvényes keretet kell 
teremteni a magyar nyelv elsajátítására/elsajátíttatására. A törvény-
hozásban pedig szívósan tovább kell küzdeni a jelenlegi 20 százalékos 
nyelvi küszöb 15, de inkább 10 százalékra való csökkentéséért. Tisztelt 
Egy vélemény! Hargita megye egyik parlamenti képviselője jelezte, hogy 
vállalja az általam nyilvánosan is szorgalmazott törvénymódosító ter-
vezet elkészítését. Szintén üdvözlettel,
Veress Dávid

A Székelyhon január 18-ai és 19-ei sms-rovatában megjelent bejegy-
zésekre válaszolva, a lakosság kérései és javaslatai mentén felvettük a 
kapcsolatot az Electrica képviselőivel, és kértük az Önök által felvetett 
problémák megoldását. Válaszukban biztosítanak afelől, hogy február-
ban kiküldik a lakosság számára az új szerződés nyomtatványát, illetve az 
árajánlatokat tartalmazó mellékletet is. Így hatékonyabb és járványügyi 
szempontból is jobb megoldást jelent, mint a hosszas sorban állás. Az 
aktuális helyzetről Facebook-oldalamon beszámoltam. Tisztelettel, 
Borboly Csaba

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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




