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Nem tudják azonosítani a tarlóégetőket?  Melyik polgármesteri hivatalhoz 
tartozik az a föld? Azon belül ki a tulajdonos? Ha nem tudják, bírságot kell 
kiszabni a hivatalra. A hatóságok miért veszik fel a fizetésüket? 
R. H.

Tisztelt csíkszeredai városvezetők! Megkérjük, vegyék figyelembe a 
tavalyi kérésünket a Szécseny Rejtek útszakasz javításával kapcsola-
tosan. A nyergesvontatók annyira tönkretették, hogy személyautóval 
egyszerűen járhatatlan. Lehet zarándokokat fogadni, de szégyen egy 
ilyen útszakaszon odavinni őket. Nagyon reménykedünk, hogy ránk is 
sor kerül az út rendbetételével, és mi is civilizáltan fogunk közlekedni. 
Tisztelettel,
Egy Szécsenyi Rejtek-lakó

Tarthatatlan állapot, ami a székelyudvarhelyi Urbana területén működő, 
úgynevezett biokazán körül van. Fekete korom lepi be a környező ud-
varokat, erkélyeket, gyerekek kinti játékait. Többször jeleztük az il-
letékeseknek, de semmi megoldás. Ezt hívják környezetvédelemnek!
Ismeretlen

Aki Csíkszeredában pénteken a délután 3 órás Zöld-vonal városi autóbusz-
járattal ment haza, és a piaci buszmegállóban felejtette a csomagját, 
menjen be az üzletbe, mert ott megtalálja.
V. E.

Megint nincs parkolóhely. Dehogy nincs. Megoldás: minden céges autó a 
cégeknél kellene parkoljon (otthon még van a sofőrnek egy vagy kettő).  
Akinek van garázsa, tartsa az autót a garázsban (azért voltak építve, nem 
pityókaraktározására). Akinek van magánháza, tartsa az autót az ud-
varán, akik az autó után nem Székelyudvarhelyen adóznak, nem parkol-
hatnak a lakónegyedekben stb. Csak merni és akarni kell!
R. H. 

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
FOGYNIA KELL!
– Étkezés előtt vagy után?
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Szabó bemegy az étterembe. Azt mondja:
– Ha ad nekem két üveg bort ingyen, 
zongorázni fog magának a kutyám.
Megkapja. Leülteti a kiskutyát a zon-
gorához. Az játszik 5 percet, mire beront 
egy nagy kutya és kiviszi. Megkérdi a 
pincér:
– Hát ez meg mi volt?
– Csak az anyja. Ő azt akarta, ... (poén 
a rejtvényben)

Két üveg borért...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7587
Dollár            4,2071
100 forint       1,4766

Vicc
– Tudja, mi jár azért, ha hamisan ta-
núskodik? – kérdi a bíró a tanútól.
– Persze, hogy tudom, egy vadonatúj 
Mercedest ígértek érte!

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

Véleményét elküldheti

ALTERNATÍVÁK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / -4°

Gyergyószentmiklós
11° / -6°

Marosvásárhely
16° / -3°

Székelyudvarhely
14° / -4°5/40 23  24  33  25  26  39

JOKER 40  13  39  34  25  +10

Noroc Plus 584662

Super Noroc 471160

6/49 12  44  4  36  31  39

Noroc 8431593

Lottó

Remek formában van, ezért a fontos 
tárgyalásait időzítse mára! Magabiz-
tosságának köszönhetően most szinte 
senkinek sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Több buktató nehezíti a napját. Csupán 
úgy érhet el eredményeket, ha gondosan 
felméri a problémákat, és mindig a leg-
egyszerűbb megoldást választja!

Úgy érzi, szellemileg nem képes tartani 
a lépést az elvárásokkal. Mielőbb le-
zárhatja a határidős teendőit, ám eh-
hez nagy önfegyelemre lesz szüksége.

Bár hatalmas lendülettel veti bele ma-
gát a teendőibe, közben számos hibát 
vét. Mielőtt továbblépne, igyekezzék 
megtalálni bizonytalanságának okait!

Váratlan események várnak Önre. Most 
feszültebb a szokásosnál, így kisebb né-
zeteltérésekre is számíthat. A fontosabb 
döntéseit, ha teheti, napolja el!

Hivatásában felhalmozódtak az elvég-
zendő feladatai. Bár nem veszi észre, de 
a nap folyamán megnő Önben a feszült-
ség, ezért kerülje a vitás helyzeteket!

Rendkívül szétszórt, nehezen tud a rea-
litás talaján maradni. Lehetőleg fontos 
ügyekben ne döntsön, főleg azokban, 
melyeknek pénzügyi vonzata is lehet!

Ne engedje, hogy a környezetében lévő 
feszültség elrontsa a hangulatát! Legyen 
kitartó, mutassa meg, hogy még ilyen 
körülmények között is képes teljesíteni!

Ma több előnyös lehetőség kínálkozik, 
de mielőtt bármelyiket is elfogadná, 
elemezze a részleteket, és számoljon 
minden lehetséges következménnyel!

Ha nem elég körültekintő, súlyos követ-
kezményekkel járó hibákat követhet el. 
Kissé vegyen vissza a munkatempóból, 
és figyeljen alaposan a részletekre!

Olyan célokat tűzzön ki maga elé, ame-
lyekkel a társai is azonosulni tudnak! 
Ezáltal segítőkre fog találni, nem kell 
egyedül megküzdenie az akadályokkal.

Zsúfolt napra készülhet, sok tennivaló 
vár Önre. Legyen kitartó, és ne adja fel 
az első akadálynál! A sikerek hamaro-
san kárpótolni fogják a fáradozásaiért.

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




