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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HARCRA FEL!
– ... az esetben hozzátok a barna nadrágomat!
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A csata előtt az őrmester parancsba 
adja, hogy mindenki fogjon ásót, és ás-
son egy mély gödröt magának fedezék-
képpen. Az egyik katona megkérdi:
— Uram, miért kell nekünk most itt még 
gödröt is ásnunk?
– Azért, fiam, mert ha támad az el-
lenség, akkor így fedezékben maradva 
tudunk védekezni.
– Szerintem inkább mi támadjuk meg 
őket, ... (poén a rejtvényben)

Miért kell?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7798
Dollár            4,3348
100 forint       1,4187

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

Véleményét elküldheti

POLITIKAI ÍGÉRET KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
2° / -4°

Gyergyószentmiklós
3° / -2°

Marosvásárhely
6° / 1°

Székelyudvarhely
6° / -1°

A januári helyi termékek vásárán Csíkszeredában nem találkoztam a 
használtolaj-gyűjtő standdal. Pedig annak idején, amikor javasoltam, 
hogy a helyi termékek vására alkalmas hely, időpont és mód lehetne a 
használt olaj leadására, és így környezetkímélő továbbhasznosítására, 
szin te még újságcikk is hirdette volna az ötletet, ha belemegyek. Va-
jon nem volt nem egy egyesület, hanem egy személy, öreg vagy fiatal, 
aki a vásár időtartama alatt vállalta volna, hogy ott lesz és átveszi a 
használt olajat? Nincs autóm, sem cégem, mellyel segíthetnék ennek a 
lebonyolításában, de most pontosan itthon voltam, s ha szólnak szívesen 
odaálltam volna a begyűjtéshez... Akár egymagamban is. Az illetékesek 
tudják az elérhetőségemet. Hát jó! Akkor az ötlettel átmegyek a hegyen 
túlra. Ott is van heti vásár, egy héttel később mint idehaza, s ott azt 
mondják más székelyek laknak. Bizonyára nem restellkednek a jó ötletek-
től, sem a környezettudatos tenni akarástól.
Böngésző Tóni

Nyugdíjas vagyok én is, és a feleségem is. A nyugdíjat bankszámlán kap-
juk, a nyugdíjszelvény a postára érkezik. A postának kell-e ezt kézbesíte-
nie, vagy visszaküldhetik?
Ismeretlen

Amint arról a híradásokból értesülhettünk, a Bölcsőben őrzött magyar nyelv 
címmel kiállítás nyílt Székelyudvarhelyen. Ez a moldvai csángó-magyar 
véreink/testvéreink életét, a nyelvét és a kultúráját bemutató kiállítás 
tudatos szellemi barangolásra hív a Tatros, a Tázló, a Beszterce, a Szit-
nya, a Szeret és Prut vidéket is magába foglaló Moldvába, abba a mold-
vai világba, amely a népvándorlások és a honfoglalás/honvisszafoglalás 
kora óta a csángó-magyarjainknak is otthont adó szálláshelyet, szülőföl-
det is jelenti. Bízom benne, hogy az április végéig Székelyudvarhelyen 
megtekinthető kiállítás a Csíki Székely Múzeumba is be lesz mutatva. A 
kiállítás üzeneteként talán elindul a székely településeink, a moldvai csángó-
magyar jaink által lakott lakott települések közötti testvértelepülési kap csolat 
megteremtése. Ne feledjük, hogy mindannyian egy vérből valók vagyunk!
Veress Dávid

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

Tel.: 0752-094654     •    www.vespaauto.ro

Teherautó- 
és munkagép-alkatrészek.

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz., 
a terelőúti MOL mögött.

Próbáljon könnyen véghezvihető célokat 
keresni, de azért a kötelezettségeit se 
hagyja figyelmen kívül!

Pozitív hozzáállása megkönnyítheti 
helyzetét. Az elképzeléseinek kivitelezé-
sében semmi nem akadályozhatja meg.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd önnek.

Több akadályt kell ma leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják. Csakis 
akkor számíthat teljesítményére, ha elfo-
gadja a kollégák segítségét.

Környezetében zavarossá válnak a 
dolgok. Értékelje át néhány személyes 
kapcsolatát, döntse el, hogy mi fontos 
Önnek, és eszerint cselekedjék!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán ak-
kor lesz képes átlépni a holtponton, ha 
kihasznál minden lehetőséget, és min-
dig az egyszerű utakat választja.

Növelje a munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új módszereket! Kizárólag a 
tennivalóira koncentráljon, és ne keve-
redjék bele mások magánügyeibe!

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

Rendkívül mozgalmas napra készülhet. 
Lehetőleg úgy ossza be az idejét, hogy 
ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz, 
ugyanis ez ma nehezére esne.

Ezúttal komoly döntéshozatalra kény-
szerül. Legyen megfontolt, ne hagyja, 
hogy a magánproblémái negatívan befo-
lyásolják a hivatásbeli eredményeit!

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pe-
dig megviseli önt. Hogyha tiszta fejjel 
képes felmérni a probléma mibenlétét, 
gyorsan megtalálja a megoldást.

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most első-
sorban a színfalak mögött végzett tevé-
kenységei hoznak eredményeket. 

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




