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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
REMEK HELY
– ... amit az anyósom mondott.
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– Nem tudok csatlakozni az internetre.

– Biztos, hogy jó jelszót használ?

– Biztos, láttam, amint a kollégám is ezt 

adta meg.

– És mi volt a jelszó?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Nem tud...

Csíkszereda

3° / -2°

Gyergyószentmiklós

4° / -1°

Marosvásárhely

7° / 1°

Székelyudvarhely

6° / 2°

JÁTÉKSZER KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRValutaváltó

Euró 4,9491
Dollár 4,3863
100 forint 1,3421

Időjárás

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

Véleményét elküldheti

Kedves Egy anyuka! A Székelyhon napilapunk november 22-ei, hétfői 

számának Az olvasó véleménye rovatában megjelent panaszával kapcso-

latosan illő tisztelettel üzenem, hogy a munkaadó nem hozhat törvényt, 

de ugyan akkor sajátos módon sem értelmezheti a hatályban lévő törvényt. 

A jelzett gyermekvállalás/gyermeknevelés kapcsán (az ön naivitását/

hiszékenységét, netán a félelmét is beleértve) nem csorbulhat a törvény ál-

tal szavatolt joga. A Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökségnél ismerik az 

ön panaszát, de ezzel a Hargita Megyei Munkakamarához is kell fordulnia. 

Kérem, hogy a panasza részletes ismertetéséért bizalommal vegye igénybe az 

ingyenes jogi tanácsadás lehetőségét is. Címünk: Csíkszereda, Petőfi Sándor 

utca 8. szám. Telefon: 0266-311836. Tisztelettel,

Veress Dávid

Irodalmi kalandozásaim közepette találtam rá Saint-Exupéry (francia író, egyik  

legismertebb műve A kis herceg) kb. nyolcvan évvel ezelőtt papírra vetett gon-

dolataira, melyek szerintem a mai társadalom arculatát is tökéletesen lefödik, 

aktualitásuk keveset kopott. A végén mindenki megítélése szerint mellőzze a 

nem kívánt jelzőket vagy a nem megfelelő megállapításokat. „Ha az emberek 

istentelenek lesznek, akkor tanácstalan a kormányzás, határtalan a hazugság, 

számtalan az adósság, eredménytelenek a tárgyalások, hamis a felvilágosítás, 

a politikusok nem megbízhatók, a keresztények nem imádkoznak, az egyház 

erőtlen, az erkölcs féktelen, a divat szégyentelen, a bűnözés mértéktelen, a 

konferenciák végtelenek, a kilátás vigasztalan.” Tehát az általános társadal-

mi dekadencia felerősített látlelete már akkor evidens volt. Mára mindez csak 

fokozódott, és főleg Európa nyugati részét – de nem csak – a teljes káosz és 

nihilizmus fenyegeti egy rosszul értelmezett ún. jogállami kritérium nevében. 

Ez pedig az emberi jog, amely szerint mindenkinek joga van „migrálni” és a 

mások által megtermelt anyagi javakat felélni. Mert ma ez történik, és előbb-

utóbb a nagy számok törvényeinek megfelelően a túlerő győzni fog, ha nem 

lesz észérv. Hasonló már megtörtént másfél ezer évvel ezelőtt, de akkor volt, 

aki Róma kapuja előtt megállt, és nem rombolta le a várost, pedig barbárnak 

nevezték. Ma vajon ilyen előfordulhat-e? Az akkori migrációt, nem tudom, kik 

szervezték, de ma már minden jel arra mutat, hogy mindezt valahol szervezik 

(nekem vannak tippjeim), mert Fleming szerint „nincs család, amely arról ál-

modna, hogy menekültként éljen”. Ennyi. Tisztelettel,

Bilibók Károly

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

Maradjon céltudatos, illetve használja 

ki szakmai adottságait! Azonban tervei 

csupán akkor lesznek eredményesek, 

ha kitart az elvei mellett.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 

lesz része, emellett pár kapcsolata új 

szintre emelkedik. Ma elsősorban a 

csapatmunkára fektesse a hangsúlyt!

Használja következetesen kreatív ké-

pességeit! Ne pazarolja az idejét arra, 

hogy elakadjon a részletekben! Mindig 

az adott problémákra figyeljen!

Munkahelyén remekül alakulnak a 

dolgai, emellett segítőkre is talál, akik 

olyan építő jellegű ötletekkel állnak elő, 

amelyeket érdemes megfontolnia.

Optimizmusa ezúttal nem elég a 

sikerhez, szerencsére is szüksége lesz 

ahhoz, hogy révbe érjen a terve. Hasz-

nálja ki maximálisan a lehetőséget!

Határozottan halad a céljai felé. Arra 

azonban ügyeljen, hogy nagy lendü-

letében ne sodorja félre azokat, akik 

tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Nehezen koncentrál a tennivalóira, így 

most mellőzze a komplex munkákat! 

Csakis rutinteendőket végezzen, és 

válassza az egyszerű megoldásokat!

Számos megoldatlan feladatnak kell a 

végére járnia, ezért legyen nyitott az új-

szerű megoldásokra, valamint fogadja 

el a társai által felkínált segítséget!

Váratlan fordulatok és hátráltató té-

nyezők teszik bonyolulttá a mai napját. 

Lehetőleg ne improvizáljon, kizárólag a 

szokásos eljárásokat alkalmazza!

Kissé meginog az önbizalma, ennek 

következtében nem képes átlátni a 

megoldásokat, és számos hibát követ 

el. Lehetőleg kerülje a társaságot!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-

módszereit, és amennyiben szükségét 

érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrásszerű 

lépéseket tehet a karrierjében.

A lehetőségei kissé távol állnak a terve-

itől, ezért tartsa a realitások talaján az 

elképzeléseit! Legyen körültekintő, és 

fogadja el a felkínált segítségeket!

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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