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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KEZDŐ PINCÉR
– Óhajt még egy sört?
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A rendőr ás a szakadó esőben, és a fe-
lesége által csomagolt szendvicset eszi. 
A kollégák döbbenten nézik:
– Józsi, miért nem jössz be az őrszobára 
enni? Csak kényelmesebb!
– Azért, mert azt mondta az asszony, ... 
(poén a rejtvényben)

Nem megy be!

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

ÚJ MUTÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

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

Energiaszintje kissé hullámzó, így ma 
lehetőleg kerülje el a konfliktusokat! 
Törekedjen a kompromisszumra, még 
akkor is, ha ez áldozatokat követel!

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

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

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

Amennyiben képes megválni a meg-
rögzött módszereitől, közelebb kerül-
het a céljaihoz. Szép eredményeket 
érhet el, ha nyitott az új megoldásokra.

Megpróbáltatásokban lesz része, 
ezért szüksége lesz a rátermettségére. 
Azonban bárhogyan is cselekszik, ne 
tegye kockára a szavahihetőségét!

Legyen kitartó, próbálja meg érvénye-
síteni az elképzeléseit! Cselekedjen 
következetesen, és mindvégig alkal-
mazkodjon az adott helyzetekhez!

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

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért ha teheti, halassza el azokat a te-
vékenységeket, amelyek odafigyelést 
vagy a kollégái segítségét igénylik!

Remek tempóban halad a teendőivel, 
így alkalma lesz az időigényes terveit 
is napirendre hozni. Ha a segítségét 
kérik, legyen mindenkivel készséges!

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

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

Kedves RMDSZ-vezetők, jó lenne, ha a villanyáram-szolgáltatási szer-
ződés nyomtatványát magyarul is megjelentetnék, mert a románoknak is 
nehéz értelmezni a szöveget.
Több magyar kérése Székelyföldön

Tisztelt Cs. Ferenc! Az sms-rovat február 5-ei számában azt írja, hogy 
ha én részt vettem volna az 1990. márciusi marosvásárhelyi véres-ve-
rekedős eseményeken vagy a 2019-es úzvölgyin, akkor más lenne 
a véleményem (de miről is?). Viszont soraiból úgy tűnik ki, hogy ön 
mindkettőn részt vett, én nem. És én mit sem tudok róluk. Éppen ezért 
tisztelettel felkérem, számoljon be mindkét esemény előzményeiről, le-
folyásáról dióhéjban, és én tudatlan felvilágosodom az ott történtekről, 
és akkor lehetőség nyílik egy alapos összehasonlítást tenni az em-
lített itteni két esemény és az évekig tartó délszláv válság között. A 
Joszip Broz Tito által összetákolt nagy Jugoszlávia széteséséről, az ott 
élő kis népek függetlenségi törekvéseiről, ez irányú régi vágyairól, il-
letve az ebből adódó és évekig tartó fegyveres konfliktusról, a töme-
ges mészárlásokról, az egész Balkán-félszigetre kiterjedő véres pol-
gárháborúról az 1990-es években. Várom beszámolóját, de persze csak 
ha akarja, nem kötelező, csupán egy kérés volt. Üdvözlettel,
Egy vélemény  

Az Erste Liga jégkorongbajnokságban is szereplő erdélyi csapatok 
mérkőzései továbbra is nézőközönség nélkül zajlanak, így azoknak, 
akik mégis szeretnének drukkolni kedvenc csapataiknak, marad az élő 
közvetítés a Youtube-on vagy az ersteligatv.hu oldalon. Bár ez eleinte in-
gyen volt, most 7 lejbe kerül, melyet online át lehet utalni. Eddig minden 
rendben is van, ha nincs gond az internetkapcsolattal. Még ezen is múlik, 
hogy milyen adást, műsort nézhetünk pénzünkért. A napokban éppen 
erről panaszkodott egyik ismerősöm, aki hiába fizette be a 7 lejt, csak 
bosszankodást kapott cserébe, mert percenként megszakadt az adás, 
leállt a közvetítés. Aztán elment a szolgáltatóhoz, ahol az ügyeletes azt 
felelte, erről nem tehetnek, esetleg vigye be a modemet, azt kicserélik, 
hátha az a hibás. Máskor meg az okos tévén nézte a mérkőzést, és a 
szünetben – véletlenül – átkapcsolt egy másik adóra. Aztán hiába próbált 
újra belépni, nem sikerült, illetve sikerült volna, ha újra befizet 7 lejt. 
Csak azt nem lehet tudni, hogy miért verik el a port mindig a fogyasztón? 
A szolgáltató miért nem vonható felelősségre semmiért sem? Miért nem 
adják vissza a „rossz és/vagy nem szolgáltatás” ellenértékét? 
Köz-ügyes

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

Valutaváltó

 Euró               4,8744
 Dollár            4,0700
 100 forint       1,3669

Vicc
– Mi lesz a kövér emberből, ha átmegy 
rajta egy úthenger?
– Zsírpapír.

Időjárás

Csíkszereda
12° / 1°
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13° / 2°
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