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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SÍRÓ KISFIÚ
– ... csavar szerencsére megvan.
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Rohannak a matrózok a kapitányhoz:
– Jobbról ellenséges hajó közelít!
– Jól van, fiúk! Készüljetek a harcra, és 
hozzátok a vörös ingemet!
– Miért pont a vöröset?
– Azért, mert ha abban harcolok, akkor az el-
lenség nem látja, hogy megsebesültem.
Alighogy kimondta, lélekszakadva érkezik 
még egy matróz:
– Kapitány úr! Balról is ellenséges hajó közelít!
– Ebben ...! (poén a rejtvényben)

Harcra fel!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7790
Dollár            4,3101
100 forint       1,4187 

Vicc

– Mi a hasonlóság a laposelem és a 
könnyű búvár között?
– Ha összekötöd a két lábát, mind a kettő 
hamar lemerül.

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

Véleményét elküldheti

SZABADSÁGHARC 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
5° / -6°

Gyergyószentmiklós
6° / -3°

Marosvásárhely
5° / -2°

Székelyudvarhely
8° / -3°5/40 7  20  23  14  22  30

JOKER 10  20  31  28  45  +6

Noroc Plus 344219

Super Noroc 139089

6/49 9  23  28  35  18  45

Noroc 6176653

Lottó

Növelje munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új terveket! Kizárólag a tenni-
valóira koncentráljon, és ne keveredjék 
bele mások magánügyeibe!

A mai napon komoly döntéshozatalra 
kényszerül. Ne engedje, hogy a magán-
életi problémái negatívan befolyásol-
ják a hivatásbeli eredményeit!

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az el-
képzeléseinek kivitelezésében ezúttal 
semmi nem akadályozhatja meg.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt 
időben nem jutott ideje. A sikerélmé-
nyek új lendületet adnak majd Önnek.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pe-
dig megviseli önt. Hogyha képes lesz 
tiszta fejjel felmérni a probléma miben-
létét, hamar megtalálja a megoldást.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segít-
séget is kap a kollégáitól. Használja ki 
a kommunikációs tehetségét ahhoz, 
hogy megerősítse a kapcsolatait!

Nehezen tud odafigyelni a napi tevé-
kenységeire, ezért keressen könnyen 
végezhető teendőket, de azért a köte-
lezettségeit se hagyja figyelmen kívül!

Eredményes napra számíthat. Főleg a 
színfalak mögött végzett munkája hoz 
eredményeket. Őrizze meg józanságát, 
gondolkodjék következetesen!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Csak 
akkor tud majd átlépni a holtponton, 
ha kihasznál minden lehetőséget, és 
mindig az egyszerű utat választja.

Ma több akadályt kell leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják Önt. 
Csupán akkor számíthat saját teljesít-
ményre, ha elfogadja a társai segítségét.

Bonyodalmas napra készülhet. Lehető-
leg úgy ossza be az idejét, hogy ne kell-
jen alkalmazkodnia másokhoz, ugyanis 
ez most a nehezére esne.

Az utóbbi időben kissé zavarossá vált 
minden Ön körül. Értékelje át néhány 
kapcsolatát! Döntse el, hogy mi fontos 
Önnek, és eszerint cselekedjék!

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

Bosszantó és megalázó, ahogy az illetékesek viszonyulnak többszáz 
ember panaszához, ami a székelyudvarhelyi Urbana területén működő 
biokazán szennyezésével kapcsolatos. Többször, több helyen kértük az 
intézkedést, a nemrég helyszínelő bizottság úgy tűnik, fehérnek látta a 
feketét is. Miért nem lehet visszaállítani a gázzal való működést, hogy mi 
ne a lapátszámra ránk hulló kormot pucoljuk? 
Ismeretlen

Takarékoskodni fiatalon havi 1300 lejből? Kész röhej.
Ismeretlen

Szeretném megkérdezni a csíkszeredai városvezetőktől, hogy mit tettek 
a szécsenyi lakosokért az elmúlt 12 évben, azon kívül, hogy B-zónás 
adózási rendszerbe soroltak? Nincs megfelelő világítás, csatornázás, 
vezetékes víz, az útról nem is beszélve. A szécsenyi Rejtek lakói még min-
dig reménykednek a megfelelő megoldásban az úttal kapcsolatosan. 
Egy szécsenyi lakos

A székelyudvarhelyi Nyirő-villa elhagyottan áll, az enyészet vette birtok-
ba. Tetőzete meggyengült, cserepei hiányosak. Nem vagyunk érdemesek 
a ránk hagyott örökségre. Ha ez is a megszállók kezében lenne, akkor 
volna kire acsarkodni. Ez esetben csak a város vezetésének és az il-
letékeseknek a szégyene.
Ismeretlen  

Egyre sürgetőbb a helyi rendőrség felállítása Csíkszeredában is. Sajnos 
még csak a szervezés, struktúra latolgatásánál tartunk, holott egyre 
szaporodnak azok a feladatok, amelyekkel minél sürgősebben foglalkozni 
kell(ene). Legutóbb éppen a közbiztonság romlásáról olvashattunk a lap-
ban (is). Aztán a napokban arról számolt be egyik ismerősöm, hogyan 
támadta ki, rohanta le 10 éves unokáját egy pórázon vezetett kutya. A 
gazdája éppen sétáltatta a Tudor lakónegyedben, amikor a kislány el 
akart szaladni mellette. A lazán hagyott póráztól neki tudott ugrani és 
belekapott a nadrágja szárába. Szerencséjére hideg van, s két nadrág is 
volt rajta, így nem ejtett sebet a lábán, nem került a sürgősségire. Csak 
remegve, dadogva ért haza, és panaszolta nagyijának a történteket. Az 
ebsétáltató pedig eltűnt, mire újra lementek a közterületre. Hát éppen 
ideje lenne megfegyelmezni az ilyen és ehhez hasonló kutyasétáltatókat, 
akik nem figyelnek a járókelőkre. Miért nincs az ilyen ebeken szájkosár is 
és miért nincs leszabályozva, hogy hány méter hosszúra engedett pórá-
zon sétáltathassák ezeket az állatokat? Gondolom, a helyi tanács vezetői/
dolgozói jegyzik az ilyen és ehhez hasonló témákat, és majd belefoglalják 
a megalakuló helyi rendőrség faladatkörének szabályzójába.
Köz-ügyes

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

SZABADTÉRI KÖZKORCSOLYÁZÁS CSÍKTAPLOCÁN
(Nagymező utca 47. szám).

Hétfő-vasárnap: 10–20 óra 20 óra után jégpálya bérlési lehetőség. Tel.: 0755–355794




