
2021.  JANUÁR 6.,  SZERDA1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KLINIKÁN
– ... hanem kocsiról.

KAMBODZSAI,
OLASZ,

ZAMBIAI
TESLA

TEJTERMÉK

VISSZA-
VÁLASZOL

SUGÁR

RÉGÉSZ
ÖRÖME

FÉRFINÉVERREFELE!

KELVIN

PERUI,
GABONI

MÁSIK
OLDALRA
RODLIN
ÜLNEK!

GYÜMÖLCS-
FAJTA

GÖRÖG
BETŰ

ETIÓPIA
NOB-JELE

DUGONICS
REGÉNYE

FUNDA-
MENTUM
AMARRA

PÁRJA

ORIGÓ

VALÓDI

TALÁL

IRÁNYÁBA

LIGÁBAN
VAN!

BÚZADARA

SAVVAL
KEZEL

BORÍT

SZÓL
A GÓLYA

SZÍNÜLTIG
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A főnök összehívja a munkatársait:
– Kérem, én holnap néhány hétre eluta-
zom. Van valami kívánságuk?
Néma csend, majd egy udvarias hang:
– Nincs. ... (poén a rejtvényben)

Bejelentés

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8710
Dollár            3,9661
100 forint       1,3489

Vicc

Egy ötgyerekes apa játékot nyer egy 
sorsoláson. Hazaviszi, és megkérdezi a 
gyerekeitől:
– Na, gyerekek, ki a legengedelmesebb, 
ki nem felesel anyával, ki az, aki mindig 
szót fogad neki?
A gyerekek lemondóan legyintenek:
– Oké, apa, tiéd a játék!

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

Véleményét elküldheti

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
7° / -1°

Gyergyószentmiklós
6° / -2°

Marosvásárhely
9° / 2°

Székelyudvarhely
8° / 0°

Szokatlan nehézségekbe ütközik, ez 
pedig megviseli Önt. Ha tiszta fejjel 
képes felmérni a probléma mibenlétét, 
hamar megtalálja a megoldást.

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

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

Nehezen tud odafigyelni a napi felada-
taira, így próbáljon könnyen elérhető 
célokat keresni, de azért a kötelezett-
ségeit se hagyja figyelmen kívül!

Mozgalmas napra készülhet. Lehe-
tőleg úgy ossza be az idejét, hogy ne 
kelljen alkalmazkodnia másokhoz, 
ugyanis ez most nehezére esne.

Kilátástalan szituációba kerül. Csak 
akkor lesz képes átlépni a holtponton, 
ha kihasznál minden lehetőséget és 
mindig az egyszerű utat választja.

Kedvezően alakulnak az elfoglaltsá-
gai. Főként a színfalak mögött végzett 
tevékenysége hoz ma eredményeket. 
Maradjon mindvégig következetes!

Számos akadályt kell leküzdenie, 
emellett a határidők is szorongatják 
Önt. Csak akkor számíthat teljesítmé-
nyére, ha elfogadja társai segítségét.

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

A pozitív hozzáállása nagyban meg-
könnyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az 
elképzeléseinek kivitelezésében ezút-
tal semmi nem akadályozhatja meg.

Növelje munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új terveket! Kizárólag a ten-
nivalóira koncentráljon, és ne kevered-
jen bele mások magánügyeibe!

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

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

Csíkszereda megyei jogú város épített örökségének egyik megmaradt, 
műemléknek is mondható impozáns épülete, a „kék házként” is em-
legetett, Petőfi utca 36. szám alatti saroképület a nemzetben gondolkodó 
magyar kormányunk anyagi segítségével a kolozsvári székhelyű Isko-
la Alapítvány tulajdonába került. Így elmondható, hogy ez a majd 120 
éves épület a jelzett felújítása után messzemenően tudja szolgálni az 
1996-ban bejegyzett Iskola Alapítvány által megfogalmazott nemes cél-
kitűzéseket, amelyek az erdélyi magyar nemzetrészünk szellemi és kul-
turális megerősödését, annak intézményesülését hivatottak szolgálni:
a.) az oktatás modernizálásának anyagi és erkölcsi támogatása;
b.) az oktatási hálózat szervezésének és megerősítésének támogatása, 
nemzetközi szintre való emelésének érdekében;
c.) anyagi alap létesítése az oktatók képzése számára, az oktatás minősé-
gi javítása érdekében;
d.) egy megfelelő infrastruktúra létesítése a modern oktatási tech-
nológiák bevezetése érdekében;
e.) anyagi alapok megteremtése a diákok és tanulók számára nyújtandó 
szociális és tanulmányi ösztöndíjakra;
f.) magán oktatási intézmények létrehozása és támogatása;
g.) középiskolai és egyetemi tanárok életkörülményeinek biztosítását 
szolgáló anyagi támogatások nyújtása.
Azon kívül, hogy a sok világot látott épület végre jó kezekben van és igen 
nemes célokat is szolgál, még az is igen lényeges, hogy a teljes felújítás 
után a Petőfi Sándor sétálóutca arculatát is sajátossá teszi, annak egyik éke 
is lehet. És ez be is következhet, különösen akkor, ha a szomszédságában 
található, most már a város tulajdonában lévő valamikori Vigadó épülete is 
egyszer csak visszanyeri eredeti állapotát, sajátos szépségét.
Veress Dávid

Tudnak olyan áramszolgáltatóról Hargita megyében, amely a lakosság 
többségét képező magyar embereknek elküldte saját anyanyelvükön, 
hogy milyen lehetőségek közül választhatnak és az Electrica cégen kívül 
még hány elérhető szolgáltató vehető igénybe a térségben, a megyében, 
bizonyos városokban, falvakban és milyen lehetőségek adottak?
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
a




