
#vélemények  #horoszkóp2 02 1.  NOV E M BE R 17.,  SZ E R DA1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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KELVIN

KISS ... KATE
(MUSICAL)

EZER!

TETŐKÉSZÍTŐ

HÚSÉTEL2

1
Kovács bemegy a rendőrségre, hogy 

útlevelet kérjen. Az ügyét intéző tiszt-

viselő megkérdezi:

– Aztán hova utazik, Kovács úr?

– Amerikába, a sógoromhoz. Nála fogok 

élni. Tudja, vak, őt kell majd vezetnem.

– És nem lenne jobb, ha a sógora jönne 

Amerikából ide?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Rendőrségen

Csíkszereda

10° / -2°

Gyergyószentmiklós

10° /-3°

Marosvásárhely

7° / -3°

Székelyudvarhely

9° / -2°

Bemegy egy nyápic fickó a kocsmába, és 

elkiáltja magát:

– Uraim! Kié odakint az a pitbull a par-

kolóórához kikötve?

Egy kétméteres kopasz, csupa izom, 

bőrszerkós fickó lassan megfordul, és 

felmordul:

– Az enyém! Talán nem tetszik valami?

– Nos, attól tartok, hogy az én kutyám 

megölte az ön pitbullját.

– Milyen kutyád van neked, kis haver? – 

kérdezi döbbenten a kolosszus.

– Nekem? Egy két hónapos palota-

pincsim.

– És higgyem is el, hogy a te zsebcirkálód 

megölte az én harci kutyámat? Hát mit 

csinált vele?

– Megakadt a torkán.
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Véleményét elküldheti

Székelyhon napilapunk november 16-ai számának 6. oldalán Bíró Blanka 

arról tudósít, hogy Violeta Alexandru volt munkaügyi miniszter kidolgo-

zott egy törvénytervezetet, amely a munkakönyveket archiváló/tároló 

magáncégeket arra kötelezné, hogy a honlapjukon tüntessék fel, milyen, 

egykor csődbe ment állami vállalatok dokumentumait őrzik. Igen-igen nagy 

szükség van egy ilyen jellegű, de ugyanakkor módosított törvénytervezet 

kidolgozására, de még inkább a benyújtására és a sürgős elfogadására is. 

Ugyanis a korábbi vagy a jelenlegi munkavállalók ezrei még mindig keresik 

a munkakönyvüket, vagy éppenséggel igazolást szeretnének beszerezni 

a munkakönyvben nem szereplő évekkel kapcsolatosan, hogy a nyugdíj-

kérelmüket benyújthassák, illetve újraszámolást kérhessenek. Égető 

szükséglet, hogy az ország területén korábban szerteszét hordott/tárolt 

munkakönyvek helyzetét törvénytervezettel megoldják, mégpedig úgy, 

hogy az illető megyék Állami Levéltáraiba kerüljenek azok. Mindezt azért, 

mert a magáncégek honlapját a sok-sok idős ember nem éri el, és saját 

költségén sem akar vagy tud utazgatni szerteszét az országban. Ha az illető 

megye Állami Levéltára valamilyen ok miatt (például hely szűke) nem tudná 

befogadni az illető megye területén korábban működött cégek/vállalatok al-

kalmazottainak munkakönyveit, akkor igenis az illetékes megyei kormány-

hivatal (prefektúra) vagy az Állami Levéltár megyei fiókja közpénzen 

béreljen akkora helyiséget, ahol a megyébe visszahozott munkakönyvek 

elférnek és biztonságosabb helyen is vannak, mint a magáncégeknél. Le-

gyen már vége a fejetlenségnek, a felesleges és költsé ges levelezéseknek 

és járkáltatásoknak! Az életüket ledolgozó polgárok többet, sokkal többet 

érdemelnek! Nemde? Ezzel a meglátásommal/javaslatommal az általunk 

megválasztott törvényhozóinkhoz folyamodok.

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. A közölt 

üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 

munkájára hangolódni. Ha módjában 

áll, olyan munkákkal foglalkozzon, 

amelyek nem igényelnek segítséget!

Szenteljen nagyobb figyelmet a szemé-

lyes viszonyaira és a családtagjaira! A 

mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 

húzódó félreértések tisztázására.

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai 

továbblépésére. Azonban mindezt csak 

akkor tudja megvalósítani, ha képes 

lesz objektív döntéseket hozni.

Munkahelyén szinte mindenre ingerül-

ten reagál, emiatt még a rutinteendőit 

is csupán félvállról teljesíti. Halassza el 

a döntésre váró tevékenységeit!

Remek tempóban halad a tennivalóival. 

Arra viszont ügyeljen, hogy társait ne 

bántsa meg, mert a lendület hevében 

hajlamos nyersen fogalmazni!

Hajlamos engedni a kísértésnek, emiatt 

elhamarkodott döntéseket hozhat. 

Őrizze meg az önuralmát, és ne hagyja, 

hogy felgyűljenek a problémái!

Kezdeményezései a helyes útra 

kerülnek. Gyors helyzetfelismeréssel és 

diplomáciai adottságával most remekül 

feltalálja magát minden helyzetben.

Legyen mindenben következetes, és 

figyeljen oda az apró részletekre! Töre-

kedjen a tökéletességre, ne elégedjen 

meg az átlagos megoldásokkal!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fe-

jében, pár közülük megvalósítható, és 

biztos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon 

másokat is bevonni a terveibe!

Engedjen szabad utat a kreativitásának 

és fantáziájának! Tevékenysége során 

vesse el a megszokott munkamódsze-

reket, alkalmazzon újításokat!

Óvakodjon a nézeteltérésektől, mert a 

viták csak elterelik a figyelmét a fontos 

kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 

Önhöz, legyen készséges!

Lehetőleg ne vállaljon túl sok feladatot, 

ugyanis a mai napon csakis a saját 

erejére számíthat! Maradjon optimista, 

keresse az egyszerű megoldásokat!

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.
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