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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HOZHATJÁTOK...
– Nem, liba.
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A hegymászó megcsúszik a sziklán, két 
kézzel kapaszkodik, nem talál támaszt a 
lábának. Kétségbeesetten fohászkodni 
kezd:
– Istenem, van ott valaki?
– Igen...
– Most mit tegyek?
– Imádkozz, bízz Istenben, és engedd el a 
sziklát!
A hegymászó gondolkodik egy kicsit, majd 
újra megszólal:
– ...? (poén a rejtvényben)

A hegyekben történt

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8744
Dollár            3,9710
100 forint       1,3371

Vicc

Egy férj búcsúzkodik a feleségétől:
– Drágám, amíg üzleti úton vagyok, ho-
gyan adjak neked hírt magamról? Tele-
fonon, e-mailben vagy faxon?
– Banki átutalással, ha lehet.

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

Véleményét elküldheti

MEMENTÓ 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 1°

Gyergyószentmiklós
9° / 0°

Marosvásárhely
11° / 3°

Székelyudvarhely
11° / 1°

Komoly megpróbáltatások várnak Ön-
re, kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem 
működik az önuralma, könnyen nega-
tív kimenetelű dolgokba keveredhet.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt 
nagyon megterhelt lesz szellemileg. 
Ne veszítse el a türelmét, hallgasson a 
megérzéseire, használja a tapasztatait!

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzen mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Sok energiával rendelkezik, ezért szin-
te nem ismer lehetetlent. Megnyerő 
stílusával, illetve magabiztosságával 
kimagasló eredményeket érhet el.

Rendkívül nyitott és befogadó, ezért 
ma helyezze a hangsúlyt a személyes 
kapcsolataira! Ezúttal még a kompro-
misszumok is az előnyére válhatnak.

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Az elmúlt időszak komoly megpróbál-
tatásaiért a sors kárpótolja Önt. Bár 
kissé felgyorsulnak az események, 
minden zökkenőmentesen fog zajlani.

Ma képes áldozatokat hozni céljaiért, 
és hajlandó kompromisszumokat is 
kötni. Legyen mindenkivel toleráns, 
viszont őrizze meg a határozottságát!

Optimistán viszonyul a felmerülő gon-
dokhoz, ami sok szempontból segíti 
a haladását. De ha nem mérlegel reá-
lisan, tévedéseinek csapdájába eshet.

Rendkívül szétszórtan cselekszik, ez-
zel pedig a környezetében élőknek is 
okoz némi fejfájást. Próbáljon háttér-
ben maradni, onnan tevékenykedjen!

Alkalma nyílik megoldásokat találni 
azokra a problémákra, amelyek régóta 
foglalkoztatják Önt. A mai nap kedvező 
a családi kapcsolatok ápolására is.

Tehermentes napra készülhet, szinte 
minden a tervei szerint alakul. Csakis 
az anyagi ügyeit kell kézben tartania, a 
többi gond magától elsimul.

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

Tisztelt Cs. Ferenc! A Székelyhon december 28-ai sms-rovatában meg-
jelent bejegyzésére válaszolva, aki akarta, úgy érthette a cikkből, hogy 
Hargita Megye Tanácsa a felelős a híd újrahasznosításáért. Elvárjuk a 
pontos tájékoztatást, az egyértelmű fogalmazást. Ha félreérthető egy 
velünk kapcsolatos cikk, akkor jelezzük és pontosítást kérünk, mert 
így he lyes. Tekintve, hogy Galambfalva község többször jelezte igényét, 
Hargita Megye Tanácsa a híd elbontását követően átadta azt a községnek. 
Bízunk benne, hogy az újrahasznosításból befolyó összeget a község fej-
lesztésére fordítják. Tisztelettel,
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Évértékelő két hónap után. Pénzügyileg stabil önkormányzatot vett át az 
új városvezetés – olvashattuk a lapban Csíkszereda polgármesterének 
első beszámolójában. Majd az elkövetkező évek egyes, főbb teendőiről 
tesz említést. Így például a város nyugati részének – vasúti felüljáró, 
Hargita utca stb. – újjáépítéséről. Csak ne legyen a többiekhez – Már-
ton Áron, Nagy Endre, Zsögödi Nagy Imre, Petőfi Sándor stb. – hasonló 
korszerűsítés, átépítés. Talán a nagyobb lakónegyedekben kialakított, 
kisebb zöldség- és gyümölcspiacok megoldanák a jelenlegi(ek) zsú-
foltságát, amelyeknél megoldatlan a vásárlók és a környéken lakók gép-
kocsijainak parkolása. Egyébként a városvezető – beszámolója végén 
– említést tesz a megyeközpontbeli parkolásban uralkodó káoszról, 
amelynek szabályozásához már az év elején hozzálátnak. Csak előtte a 
parkolást kellene megoldani minden jármű részére! 
Köz-ügyes

Tisztelt Bilibók Károly. Ha nem kérek sokat, árulja el, melyik hazai párttal 
szimpatizál, mert az RMDSZ-szel biztos nem. A figyelő önt meg is dicsérte, 
hogy milyen okos – olvasom a figyelő aláírótól a december 21-ei számban, 
amire ön persze még büszke is. És mivelhogy minduntalan elszámolást 
kér az említett érdekképviselet vezetőitől – a fentiektől és az alsóbbak-
tól – kérem, ha akar, válaszoljon a feltett kérdésre a véleménynyilvánítás 
jogán. A tömeges távolmaradás a járványnak is tulajdonítható. Ezt ön se 
feledje! Tisztelettel,
Kukorica János 

Csak tudnám, mi lehet a fejében annak, aki 2020-ban még nem tud-
ja, hogy a kuka az szemétnek való! Bár érdekes, hogy az a cég, amely 
Felcsíkon szedi össze a műanyaghulladékot, a nejlont és egyéb műanyag-
hulladékot nem viszi el, mert az alkalmazott szerint csak a sörösflakon 
számít műanyaghulladéknak.
Ismeretlen

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

Az olvasó véleménye

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
A
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