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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SZŐKÉK
– ... Van egy csomagtartóban!

ILYEN
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NEM ARRA!
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EZ A HAL
NEM HAL!

NARANCS-
OLAJ

DUBLINI
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MADÁCH ...

TZOKOGÓ

AZONOS
BETŰK
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KATONÁNAK
VIVŐ

SKÁLAHANG

ATTÓL
FOGVA

HENRY

POÉN

– Adjon egy üveg bort, de ne üvegbe!
– Hanem mibe?
– ...! (poén a rejtvényben)

Bárban

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8741
 Dollár            4,0194
 100 forint       1,3629

Vicc
– Kérek egy éneklő madarat!
– Ajánlom önnek ezt a kanárit.
– De ennek csak egy lába van!
– Miért, táncolnia is kell?

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

Véleményét elküldheti

HOSSZÚTÁV KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
-10° / -16°

Gyergyószentmiklós
-11° / -16°

Marosvásárhely
-8° / -12°

Székelyudvarhely
-10° / -14°

Sajnos – a tavaszias idő beköszöntével – elolvadt az aszfaltként szol-
gáló havas/jeges  gödörtömítés, s most már tényleg szinte lehetetlen, 
közlekedni Csíkszeredában, a Csiba városrészben. Holott a tavaly már 
dolgoztak az utcának azon a részén, amelyen kb. 1 km-es szakaszon 
egybeesik a 123F jelzésű megyei úttal, ott, ahol a Székelyudvarhely felé 
vezető országúttal kereszteződik, majd elvezet Csíkcsicsóig. Csak sajnos 
éppen ez a rész maradt befejezetlenül, mert a csicsói részen dolgoztak, 
ott, ahol csak makadámút volt. Azonban most az új város- és megyei 
vezetés gyorsan kell lépjen. Az utca központ felőli részén – legalább ideig-
lenesen – be kell tömni a gödröket, kátyúkat. Addig is, amíg valamilyen 
tartósabb meg oldást találnak az utca járhatóvá tételére. Megérdemlik a 
városnak ezen a részén lakók, hiszen éppen olyan választópolgárok és 
adófizetők, mint a város többi részében lévők.
Köz-ügyes

Egyesek azt gondolják, hogy a kormány a „székely demokrácia” szerint 
azt csinálja, amit az RMDSZ diktál. 
Kisprefektus

Tisztelt Katona Zoltán! A Hargita menedékház születése című cikkhez 
szeretném hozzáfűzni, hogy a menedékházat a szentléleki Benedek 
József építészmester építette, a tervrajzot is ő készítette. Sajnálatos, 
hogy nem említik. Balázs Dénes tanító Ácsok, kőművesek, országépítők 
című könyvében is ír róla. Tisztelettel,
György Mónika, az unokája

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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye
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Lottó

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
Lassabban halad a tevékenységeivel, mint 
ahogy azt tervezte. Ne kezdjen kapkodás-
ba, inkább hallgasson a megérzéseire, 
vagy kérjen támogatást!

Alkalma adódik arra, hogy hasznos, iletve 
érdekfeszítő beszélgetések részese le-
gyen. Ma lehetősége nyílik régebbi félreér-
tések tisztázására is.

A mai nap főleg a függőben lévő kérdések-
nek kedvez. Figyeljen az anyagi ügyeire, és 
ne legyen túlzottan nagylelkű! Fordítson 
több időt a viszonyaira!

Bár nehezen indul a napja, eseményekben 
gazdag pillanatokra készülhet. Kamatoz-
tassa képességeit, de maradjon követke-
zetes a cselekvéseiben!

Nehezen találja azt az utat, amellyel elke-
rülhetné az esetleges akadályokat. Köze-
lítse meg a problémát más szemszögből, 
csak így juthat eredményre!

Engedje szabadjára a fantáziáját, hagyjon 
szabad utat a kreativitásának! Ne akadjon 
el a részletekben, és mindig az aktuális 
munkákra figyeljen!

Bár felhőtlenül kezdődik a mai napja, egy 
adott ponton váratlan akadályba botlik. Ha 
nem találja a kiutat, forduljon a kollégái-
hoz, most segítőkre talál!

Legyen kitartó, és lehetőleg ne hátráljon 
meg a buktatók felmerülésekor! Uralkodó 
bolygója ezúttal mindenben támogatja 
Önt. Merjen kockáztatni!

Kissé elhanyagolta a magánéletét, ezért ha 
teheti, kissé szorítsa háttérbe a munkáját, 
és fordítson több figyelmet a személyes 
kapcsolataira!

Próbálja meg elintézni a zűrös problémáit, 
ugyanis most elfogadásra talál a környeze-
te részéről! Fontosabb döntéseit, ha lehet, 
halassza máskorra!

Túlságosan sokfelé kötelezte el magát, 
ezért nem tud mindennek eleget tenni. 
Igyekezzen megőrizni a higgadtságát, és 
rangsorolja a tennivalóit!

Munkahelyén megterhelő napra készülhet. 
A hatékonyság érdekében jól fontolja meg 
a lépéseit, és szervezzen maga köré meg-
bízható segítőket!




