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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A KASTÉLYBAN
– ... üzletben voltak.
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Egy részeg fickó igyekszik felkapasz-
kodni otthon, a ház lépcsőjén. A fe-
lesége felriad a zajra, és lekiált neki a 
hálószobából:
– Mit csinálsz ilyenkor? Akkora lármát 
csapsz, hogy felkelnek a szomszédok!
– Csak egy hordó sört akartam felvinni a 
lépcsőn! – feleli a részeg férj.
– Ugyan már, hagyd a csodába! Majd 
holnap reggel felhozod!
– ... (poén a rejtvényben)

Megy a lépcson...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7318
Dollár            4,2843
100 forint       1,4283

Vicc

– Mikor veszekedett először a férjével, 

asszonyom – kérdi a pszichiáter?

– Hogy mikor? Amikor mindenáron rajta 

akart lenni az esküvői fényképemen!

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

Véleményét elküldheti

BALKÁNI RESTAURÁLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
23° / 6°

Gyergyószentmiklós
23° / 8°

Marosvásárhely
27° / 11°

Székelyudvarhely
25° / 11°

Bár a munkáját állandó nehézségek 
bonyolítják, kitartásával szinte minden 
teendőre megtalálja majd az ideális 
megoldást. Őrizze meg az önbizalmát!

Kivételes alkalma adódik érvényesíteni 
az eddig csak körvonalazódott elkép-
zeléseit. Készítsen ütemtervet, aztán 
bátran lépjen a tettek mezejére!

Maradjon határozott, valamint céltu-
datos, és mindvégig az Ön által kijelölt 
úton haladjon! Ne engedje, hogy bárki 
is Önre erőltesse a saját akaratát!

Legyen előzékeny a környezetében 
élőkkel. Ám a véleményét ne hallgassa 
el még akkor sem, hogyha az minden 
tekintetben különbözik a másokétól!

Komoly kihívásnak kell eleget tennie. 
Tegye félre a büszkeségét, és kérjen 
támogatást a kollégáitól, mert csakis 
így oldhatja meg a jelenlegi helyzetet!

A teljesítmény érdekében zárjon ki min-
den negatív tényezőt, és csak akkor 
vállaljon új feladatokat, hogyha már 
véglegesítette a folyamatban lévőket!

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert 
azok beláthatatlan következményeket 
eredményezhetnek! Vonuljon a háttér-
be, és bízza másokra az irányítást!

Eredményekben gazdag nap vár ma 
Önre. A teljesítmények felszabadulttá 
teszik, és arra ösztönzik, hogy átérté-
kelje a hivatásbeli kapcsolatait.

Kiszámíthatatlan viselkedésével meg-
nehezíti a dolgát a környezetében 
élőknek, emellett sok hibát követ el. 
Mielőbb változtasson a hozzáállásán!

Kissé rosszul mérte fel a helyzetét, 
ezért ne hozzon olyan változtatásokat, 
amelyek veszélybe sodornák az ered-
ményeit vagy az anyagi biztonságát!

Munkái elsősorban precizitást igé-
nyelnek, ezért szánjon elegendő időt a 
részletek kidolgozására. Próbáljon ele-
get tenni minden kötelezettségének!

Ezúttal hamar elveszíti a türelmét, és 
képtelen szót érteni a társaival. Ha 
lehet, kerülje a konfliktushelyzeteket, 
igyekezzék uralkodni az indulatain!

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

Mint csíkdelnei idősebb ember, szeretném felhívni az illetékesek fi-
gyelmét egy sajnálatos dologra. Delnén kb. már másfél-két hónapja a 
templom közelében, a papilak mellett szerintem, szerintünk elszakadt 
egy vízvezeték a nemrégiben, a tavaly ősszel frissen és szépen elkészített 
aszfaltút alatt. Nem tudom kinek a hatáskörébe tartozik ennek megjavít-
tatása, a Harvíznek, esetleg a pálfalvi polgármesteri hivatalnak vagy a 
közbirtokosságnak, de annyi biztos, hogy ha nem csinálnak semmit a 
megjavíttatása érdekében, tönkre fog menni az aszfalt is. Többen nézzük 
templomba menéskor, esetleg mikor a gyerekeink bevisznek a városba 
minket, hogy eleinte csak kis részen kezdett felbugyogni a víz, most 
már vagy 10 négyzetméteren több helyen is probálkozik erőt, utat vágni 
magának a mélyből. A mellette lévő sáncban is szépen csordogál a víz 
a falu irányába. A közelükben lévő lakókkal beszélve már megnézték a 
Harvíztől is, és a plébános úr is talán tudatta a közbirtokossággal, de 
semmi eredmény nélkül. Nem értjük, hogy miért van annyi hivatal, annyi 
nemtörődöm ember, nem értjük, hogy miért és mire várnak az illetékesek. 
Jó lenne a tél előtt, minél hamarabb intézkedni. Tisztelettel,
Egy idősebb delnei lakos

Új, útmenti védőkorlátokat szereltek/-nek Csíkszeredában, a Székelyudvar-
hely felé vezető kijáratnál lévő, Olt-hídon innen – a város felé, és azon túl a 
Csibai (kül)városi rész irányában. Ez nagyon jól jön, még akkor is, ha eléggé 
megkésett. Remélhetőleg sor kerül a híd felújítására és annak – rozsdás – 
korlátainak a kicserélésére is, még mielőtt egy nagyobb, soktonnás teherautó 
belezuhanna az Olt folyóba. Sajnos azonban, hogy addig is marad a 10 km/h-s 
sebességkorlátozás ezen az útszakaszon, holott ez a 13A jelzésű országút, 
amelyen Szentegyháza-Udvarhely-Vásárhely irányába lehet közlekedni.  
Köz-ügyes 

A szeptember 10-ei sms-rovatban az M4 Sport adásával kapcsolatos 
vélemény nem az enyém, valaki kihasználva Nézőpontként írta alá. Nem 
korrekt az ön részéről kedves uram! Kérem, hogy ezután ilyen cselekkel 
ne álljon elő. Üdv.,
Nézőpont 

Megkérjük a polgármesteri hivatalt, mondják meg, hogy például a Be-
rek sétányon lakók hova tudnak parkolni. Tele van a lakónegyed céges 
autóval, most már újabban a taxival is ott parkolnak, illetve sok más 
megyei rendszámú autót is látni. Ez már több mint pofátlanság. Mi ide 
fizetünk adót, mégis mi vagyunk a mostohanyerekek. Kifelé a cégautók-
kal a lakónegyedekből! 
Egy székelyudvarhelyi érintett

Tisztelt Egy focirajongó! Ne csodálkozzon azon, hogy nincs focicsapat 
Gyimesközéplokon, mert ott nem szeretnek semmilyen sportevékeny-
séggel bíbelődni. Volt létrehozva egy sakkör a tanulók számára, de 
felnőttek is szívesen részt vettek a szervezett sakkversenyeken. Ezt a 
kezdeményezést is sikeresen megtorpedózta valaki. 
Kedves Béla

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven 
íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




