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Az aljasság csúcsa a magyarságunkkal szemben ez az akárhol szavazás, 
de akkor menjünk, ahol többen vagyunk és mentsük meg Szatmárné-
metit, Marosvásárhelyt, stb.
Ismeretlen

2016-ban elfogadták a székelyudvarhelyi Bethlen negyedi központ fel-
újítási tervét. Azt szeretném megkérdezni, mikor fognak neki, ponto-
sabban mikorra lesz kész? Már csak azért, mert az idén is választási év 
van. Abban az időben 3 látványtervet is készítettek, melyekből a lakosság 
választhatott. A felújítást elhalasztották 2017-re, sajnos a mai napig 
nem is emlegetik. A székelyudvarhelyi lakosoknak megvalósítások kel-
lenének, nem pedig látványtervek. 
Ismeretlen

Kérem, javasolják azok, akiknek ezt meg kell tenni, hogy a világon min-
denütt a romániai urnazárási idő legyen ugyanaz, függetlenül attól, hogy 
az az óra időzóna-eltolódás miatt délutánra, vagy éjszakára esik. Az in-
terneten sokféle üzenetet küldenek kifelé, befolyásolva a választási ered-
ményeket, és ne legyen hosszabbítás, mert aki el akar menni szavazni, 
az időben elmegy.
Ismeretlen 

Végre valakinek eszébe jutott egy önkormányzat által működtetett 
öregotthon létrehozása Székelyudvarhelyen. Ez az egyik legfontosabb 
probléma, mert nincs biztosítva az öregeknek, hogy a hátralévő éveket 
megfelelő körülmények között töltsék. Jó lenne, ha a helyi pártok teljes 
mellszélességgel támogatnák ezt a nagyon fontos ügyet.
Több tucat öreg

Igazat adunk a ditrói embereknek. Vannak fiatal munkanélküliek, tanít-
tassák ki a szakmát szerződéssel. Akinek szakmája van, az nem dolgozik 
minimálbérért. 
Sz. E. 

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BEVETTE?
– Mert két este nem vacsoráztam.

PAJTA

AGRÁR-
ESZKÖZ

ERKÖLCS

ZADAR
HATÁRAI!

EGYE!

INDONÉZ,
SPANYOL

NÉVADÁS

DÉLUTÁN,
RÖVIDEN

NEWTON

... POETICA

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ
MARÓ-
ANYAG

AJTÓT
BEZÁR

FŰTŐ-
BERENDEZÉS

... IN
HUNGARY

FRANCIA RT.

ELŐRE DŐL!

ESZES

ÉJFÉL!

FÉLRE!

NEHÉZ FÉM

GÖRDÍTŐ

KECSKEHANG

N

MEG-
BECSÜLÉS

PÓTMAMA

AZ
ORRÁHOZ

SORVÉG!

CSAK,
NÉMETÜL

JUTTAT

... TAYLOR,
SZÍNÉSZNŐ

FÉRFINÉVPOÉN

Barátok beszélgetnek:
– Mit még csinálsz?
– Megnősültem.
– Kit vettél el?
– Egy nőt!
– Hülye vagy! Láttál már valakit, aki 
férfihoz ment?
– ... (poén a rejtvényben)

Láttál már?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7662
Dollár            4,3661
100 forint       1,4069

Viccek
– Jenő, mindig ásítozol, ha valamit mon-
dok neked.
– Rosszul látod, drágám! Nem ásítok, 
csak próbálnék én is mondani valamit.

*
Beütöttem a Google-ba, hogy ’gondolko-
dó férfi’, és azt írta ki, hogy nincs találat!

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

Véleményét elküldheti

VÁRATLAN FORDULAT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
1° / -4°

Gyergyószentmiklós
1° / -4°

Marosvásárhely
5° / -2°

Székelyudvarhely
3° / -3°

Kiváló tempóban halad a teendőivel, 
így alkalma lesz időigényes terveit is 
napirendre tűzni. Ha a segítségét ké-
rik, legyen mindenkivel készséges!

Megpróbáltatások várnak ma Önre, 
ezért szüksége lesz a rátermettségére. 
Azonban bárhogyan is cselekszik, ne 
tegye kockára a szavahihetőségét!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne en-
gedje, hogy a kialakult helyzet elrontsa 
a mai napját! Maradjon nyugodt, és 
próbálja megtartani a tárgyilagosságát!

A mai napon egyedül kell megküzdenie 
az Ön előtt tornyosuló feladatokkal. 
Egyetlen esélye lépést tartani a dolgok-
kal, hogyha segítséghez folyamodik.

Könnyen végzi el a szellemi munkákat, 
a kommunikációs képessége pedig a 
csúcson van. Most előtérbe helyezheti 
a komolyabb beszélgetéseket.

Váratlan fordulatok teszik mozgalmas-
sá a napját, és bizonyos ügyeiben ko-
moly lépéselőnyre tehet szert. Éljen a 
sors felkínálta lehetőségekkel!

Legyen kitartó, próbálja meg érvénye-
síteni az elképzeléseit! Cselekedjék 
következetesen, illetve mindvégig al-
kalmazkodjék az adott szituációkhoz!

Ezúttal ne fogadjon el mindent felté-
telek nélkül, hanem inkább nézzen 
az információk mögé! Magánéletében 
készüljön fel egy váratlan fejleményre!

Kedélyállapota kissé hullámzó, így 
ma lehetőleg kerülje a konfliktusokat! 
Törekedjék a kompromisszumra, még 
akkor is, ha ez áldozatokat követel!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugal-
mát, tervezze meg okosan a lépéseit!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért hogyha teheti, napolja el azokat 
a tevékenységeket, melyek odafigye-
lést vagy a kollégái segítségét igénylik!

Ha képes megválni a sztereotípiáktól, 
közelebb kerülhet a céljaihoz. Szép 
eredményeket könyvelhet el, ameny-
nyiben nyitott lesz az új megoldásokra.

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

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

Hogyan vehetnek részt a játékban?
Lapozzák át minden nap a Székelyhont,
és keressék a hetente egy alkalommal
megjelenő szelvényt.

A hónap végén gyűjtsék össze
a négy szelvényt és tegyék borítékba.

Hozzák be vagy küldjék be a borítékot
a szerkesztőségbe.

Reménykedjenek, hogy egy kis szerencsével
pénzt nyernek.

KERESSÉK A KAKASOKAT!
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