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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BALESETNÉL
– ... kubikos.
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Két barát beszélget:
– Nem láttad véletlenül a golyóstolla-
mat?
– Dehogynem, ott van a füled mögött!
– Most nem akarsz vagy nem tudsz 
segíteni? ... (poén a rejtvényben)

Barátok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8738
Dollár            4,0148
100 forint       1,3641

Vicc
– Hogy hívják azt az embert, aki megne-
vetteti a honvédeket?
– Katonai felderítő.

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

Véleményét elküldheti

KETTŐ AZ EGYBEN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / -1°

Gyergyószentmiklós
8° / -2°

Marosvásárhely
7° / 1°

Székelyudvarhely
8° / 1°

Elejétől tudott volt, hogy nem lehet az iskolai tanításhoz hasonlítani az 
online tanítást. Miről beszélünk most? Akkor eldöntötték, hogy minden-
ki otthon marad, magára maradt pedagógus, gyermek és szülő... Most 
meg pótórák? Köszönjük, nem kérünk belőle! Induljunk februárban a 
megszokott úton!
Ismeretlen

Tisztelt Borboly úr, vagy APIA-vezetőség! Azt szeretném megkérdezni 
Önöktől, hogy milyen feltételek mellett van esélyem egy gazdasági 
tevékenységet elindítani, és idősebb személyként van-e esélyem kezdő 
támogatásra. 
S. B., Székelyudvarhely

Székelyudvarhelyen a József Attila utcában miért nem pucolják el a havat, 
és miért nem szórják a csúszós utat? 
Ismeretlen

Tisztelt Köz-ügyes! Mi, szeredaiak, mióta drukkolunk Brassónak?
Balogh Antal

Sajnálom, de le kell írjam egy hónapok óta tartó bosszúságomat. Mióta 
a negyedünkben (Csíkszereda, nem írom ki a nevét) megjelent a „vaste-
hén”, onnan vásárolom a heti 4 liter tejet, ami jó minőségű, ízletes, ár-
ban megfelelő volt. Ebből készítettem az aludttejet, mert ízletesebb, 
egészségesebb és nem utolsósorban olcsóbb, mint a készen vásárolt 
joghurt vagy épp aludttej. De sajnos a nyár kezdete óta nem lehet sa-
vanyítani, egy utálatos, nyúlós akármi lesz belőle. Fel is hívtam az ille-
tékes szolgáltatót, jelezvén, hogy a tejjel valami baj van, mire a válasz 
az volt: a maga fejével van baj! Aztán lemondtam a savanyításról, hisz 
meggyőződésem, hogy alvadásgátlót tesznek a tejbe, és a megmaradt te-
jet töltik fel újra. Sajnálatos, mert sok kisnyugdíjasnak lényeges élelem a 
friss és a savanyú tej, amelyhez így olcsóbban jutnak hozzá, és minőségi-
leg is számottevően jobb, mint a kereskedelemben forgalmazott. Meg-
gondolandó szerintem az eladónak, hogy mivel szolgál ki bennünket, 
rendszeres vásárlókat. Tisztelettel,
Egy volt vásárló 

Csak egy ártatlan kérdés: Balánbányán vannak, ha jól láttam, elhagyatott 
tömbházak, egész épülettömbök, nem lehetne azt kissé helyrepofozni és 
oda elhelyezni a tűzkárosult romákat? Például az esetleges konténerek 
árából. 
Ismeretlen

Mindennap megjárom a Székelyudvarhely–Csíkszereda útvonalat, 
amennyi ben lehet, takarítva van... Mindössze téli gumira és egy kis oda-
figyelésre van szükség a biztonságos vezetés érdekében.
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
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Lottó

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

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
Hivatásában képtelen koncentrálni, így 
lassabban halad, mint ahogy azt elvárják 
Öntől. Vegye kézbe a határidős munkála-
tokat, a többit halassza el!

Ma nehezen képes uralkodni az indulatain. 
Ezért kizárólag a saját érdekeit tartsa szem 
előtt, semmiképpen ne vegye a nyakába 
mások problémáját!

Magabiztossága kisugárzik a környezeté-
ben élőkre. Probléma nélkül oldja meg a 
legbonyolultabb feladatokat is. Társaival 
próbáljon elnézőbb lenni!

Munkahelyi eredményei ezúttal azon múl-
nak, hogy mennyire reálisak a célkitűzései. 
Ha nem mérlegeli az esélyeit, sok minden 
rosszul sülhet el.

Ne engedjen a kísértéseknek, amelyek 
megkörnyékezik Önt! Képtelen lesz észre-
venni a csábító ajánlatok mögötti buktató-
kat, és rossz lépéseket tehet!

Bonyodalmas nap vár Önre, ezért próbál-
jon meg segítőket keresni, aztán állítson 
össze pontos ütemtervet! Készüljön fel 
rendkívüli eseményekre!

Több akadály leküzdése vár Önre, de a len-
dülete átsegíti a holtpontokon. Ha gyors 
döntéseket kell meghoznia, hallgasson 
bátran a megérzéseire!

A környezetében tomboló feszültség meg-
szüntetéséért vonuljon a háttérbe! Ne ra-
gaszkodjon a saját elképzeléseihez, adja 
át az irányítást másoknak!

Előnyös körülményekkel néz szembe, ezért 
használja ki okosan a kedvező lehetősége-
ket! Legyen előrelátó, és az erejét ne fecsé-
relje el feleslegesen!

Ne vállalja túl magát, törekedjen a kiegyen-
súlyozottságra! Ha új munkával bízzák 
meg, legyen megfontolt, és gondolja át, 
mennyi fér bele az idejébe!

Mindenre túl érzékenyen reagál, a viselke-
dése próbára teszi a környezete türelmét. 
Változtasson a magatartásán, alkalmaz-
kodjon a szituációkhoz!

Tegye félre a bizalmatlanságát, és lazítson! 
Amennyiben korábban sikerül letudnia a 
kötelezettségeit, szentelje az idejét a sze-
mélyes problémáira!




