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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BÁRBAN
– Hát hitelbe!

MULATÓ
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NEVET, DE
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NÉLKÜL!

AMELY
SZEMÉLY

MINDEN NAP
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KEZDŐDIK!

FESZÉLYE-
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ISTEN
(ANGOLUL)

GÖRÖG BETŰ

EGYETLENEM!

HANGTALAN

NÉVELŐ!

MARÓ ANYAG

IPSZILON

FÖLÉ

BEFOLYÁSOLÓ

CSILLOG
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ANNYI MINT
(RÖVIDEN)

EGYEN!
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Kovács feldúltan érkezik haza.
– Ma aztán jól odacsaptam a főnököm 
asztalára!
– Na végre! – csillan fel Kovácsné 
szeme. – És mit szólt hozzá?
– ... (poén a rejtvényben)

Feldúltan...

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

SÁRGA PÁLYA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Összpontosítson a feledésbe merült fel-
adatokra, ugyanis most lehetősége lesz 
ezeket könnyen véglegesíteni! Használ-
ja ki az előnyős körülményeket!

Segítség nélkül ma nehezen fog meg-
oldásokat találni a tennivalóira. Járjon 
nyitott szemmel, és hasznosítsa a kör-
nyezetében élőktől kapott tanácsokat!

Olyan lehetőségek sodródnak Ön elé, 
amelyek nagyban megkönnyítik a 
munkáját. Éljen velük, viszont mindig 
számoljon a következményekkel is!

Mérlegelje a helyzetét, és értékelje át 
a folyamatban lévő tevékenységeit! 
Cselekedjen racionálisan, döntéseit 
mindig biztos érvekre alapozza!

Ezúttal kénytelen lesz kompromisszu-
mokat kötni, mert úgy tűnik, bizonyos 
problémákon nem tud változtatni! Pró-
báljon a háttérből tevékenykedni!

A mai napon ne számítson támogatás-
ra, inkább törekedjen a függetlenség-
re, intézze egyedül ügyeit! Főkent a ha-
táridős teendőket részesítse előnyben!

Fontos megbeszélés előtt áll, ezért ala-
posan gondolja át a mondanivalóját, 
érveljen egyértelműen, illetve támasz-
sza alá tényekkel az elképzeléseit!

Vakmerő lépéseket tesz, ami negatív 
következményeket eredményez a hiva-
tásában és a magánéletében egyaránt. 
Ha teheti, kerülje a társaságot!

Kerülje el a konfliktusos helyzeteket, 
csupán így lesz képes koncentrálni a 
felvállalt teendőkre! Magánéletében 
ma nem várt fordulatokra készülhet.

Pozitív hozzáállásának köszönhetően 
segítőtársakat talál a munkálataihoz. 
Legyen mindenkivel együttműködő, 
azonban ne hagyja, hogy kihasználják!

Érdekes kihívásoknak kell megfelelnie. 
Legyen rugalmas, ne hátráljon meg, ha 
olyan feladattal bízzák meg, amilyen-
nel eddig még nem találkozott!

Kissé szétszórtan viselkedik, indula-
tait pedig a kollégáin akarja levezetni. 
Keressen olyan elfoglaltságot, amivel 
visszanyerheti az önbizalmát!

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! Az említett témához én is csak annyit szólnék hozzá, 
hogy Marosvásárhelyen 1990 márciusában lécekkel, kockakövekkel ha-
dakoztak két napig a szemben álló felek, a volt Jugoszláviában ellenben 
évekig ropogtak a fegyverek, és ezrek haltak meg ártatlanul. Tehát a kettő 
között csak ennyi a különbség. Azt a bizonyos kemény soviniszta magot, 
amiről említést tesz, igenis nyomon követik, és a mai sanyargatott hely-
zetben ez az ország semmiféle ilyen irányú etnikai tisztogatást nem fog 
kezdeményezni. Akkor Vásárhelyen az átmenetet szervezték. Ez is egy 
másik forgatókönyv volt, hála legyen, nem járt túl nagy sikerrel.
Ismeretlen

Miért hozzák a sületlen kiflit az iskolákban? A Hargita megyei pékek job-
bat tudnak sütni.
Ismeretlen

Gratulálok a székelyudvarhelyi helyi rendőrségnek, hogy elkapták 
a méreggel garázdálkodót! Most már jöhet a második szakasz, a 
kutyaürüléket ott hagyó gazdik megbírságolása, hiszen nem a kutya a 
hibás. Tessék keményen büntetni, mert lejárt a figyelmeztetések ideje! 
Köszönjük.
Más kutyagazdik

Reméljük, hogy az új székelyudvarhelyi városmenedzser tudomására ju-
tott, hogy a Rózsa utca rövidebb ága járhatatlan, nagyon sáros. Ráférne a 
javítás, de még inkább egy kis aszfaltréteg.
Rózsa

Kedves csíkszeredai polgármester úr, gratulálunk a tervéhez! A vasúti 
aluljárót kivitelezése óta ismerem, többször használtam – használtuk, 
úgy alul, mint fent. Sajnos az aluljáró tervezője, valamint főnökei téved-
tek, nem gondoltak arra, hogy abból lesz egy városi WC. Emlékszem, 
többször lett kitakarítva, de sajnos WC maradt sokak számára. Mint régi 
ingázó régebb is javasoltam, hogy az aluljárót szélesítsük ki úgy, hogy 
két személyautó, valamint kerékpározók tudjanak közlekedni, hisz ma 
már Szécsenyben rengeteg autó közlekedik. Az aluljárót lehet rövidíteni a 
fürdő felőli részen, ugyanis fel lehet szedetni-számolni legalább 4–5 pár 
sínt, ma ez a rész fölösleges. Az Erzsébet parkot fel kell emelni-tölteni kb. 
2 m magasra, hogy ne legyen a gödörben, mert azt is WC-nek is használ-
ják. Körforgalommal mindkét felől meg lehetne oldani a közlekedést.
Egy régi ingázó, valamint az arra járók javaslata

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

Valutaváltó

 Euró               4,8743
 Dollár            4,0259
 100 forint       1,3574

Vicc
– Hogy hívják a szétszórt nőket?
– ?
– Foszlányok.

Időjárás

Csíkszereda
-3° / -15°

Gyergyószentmiklós
-3° / -15°

Marosvásárhely
-2° / -9°

Székelyudvarhely
-4° / -11°

24  19  5  33  7  36

13  25  11  44  18  +17

073319

366789

15  33  32  47  17  11

5659582




