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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KISLÁNY A ZONGORÁNÁL!
– Nem, asszonyom, zenész vagyok.
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Bemegy az amerikai a McDonald’s-ba, 
majd kér három Big Macet, két nagy 
adag sült krumplit és három csokitur-
mixot.
– Adhatok még valamit?
– Igen, egy ... (poén a rejtvényben)

Rendelés

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8746
Dollár            4,0188
100 forint       1,3581

Vicc

xxx

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

Véleményét elküldheti

PÁRTFEGYELEM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
13° / -1°

Gyergyószentmiklós
12° / -1°

Marosvásárhely
11° / 1°

Székelyudvarhely
11° / 0°

Bár tele van lendülettel, ez még ne sar-
kallja Önt arra, hogy túl sok feladatot 
vállaljon! Próbáljon olyan környezet-
ben mozogni, ahol elfogadják az elveit!

Olyan kérdésekkel foglalkozzon, ame-
lyek megoldása nem okoz komolyabb 
fejtörést, ugyanis most nincs elég 
energiája a nehézségek leküzdésére!

Terveivel kiválóan halad, szinte min-
den nehézséget hamar elhárít. Ha va-
laki felajánlja Önnek a támogatását, 
semmiképp ne utasítsa vissza!

Tisztán látja a lehetőségeit, így most 
képes úgy kitűzni célokat, hogy azok 
valóban elérhetők legyenek. Legyen 
határozott, tartson ki a tervei mellett!

Függőben lévő ügyeit mielőbb zárja le, 
mindeközben segítsen a társainak is! 
Adjon hangot a véleményének, majd 
álljon ki az elgondolásai mellett!

Számos megpróbáltatás várja ma Önt. 
Használja diplomáciai érzékét, és ma-
radjon rugalmas, csak így tudja bizton-
ságban lerendezni a fontos ügyeit!

Rendkívül bizonytalan, a döntéshoza-
talok után pedig képtelen megvédeni 
a véleményét. Amennyiben teheti, ke-
rülje a társaságot, vonuljon háttérbe!

Hivatásában nehézségek merülnek fel, 
de amint pozitív hozzáállást mutat a 
dolgokhoz, könnyen megtalálja a kiu-
tat. Személyes ügyeit kicsit mellőzze!

Kendőzetlen állásfoglalásával meg-
bánthatja a környezetében élőket. 
Ezért ha vitába keveredik, ne engedje, 
hogy az indulatai magukkal ragadják!

A gyorsaság és a leleményesség ma 
nem az erőssége, ezért nehezen képes 
egyszerre több dologra figyelni. Fogad-
ja el a kollégái támogatását!

Olyan dolgokat helyezzen előtérbe, 
amelyeket bármikor, következmények 
nélkül félbeszakíthat, amikor már nem 
érez magában elegendő lendületet!

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha az 
események nem úgy alakulnak, ahogy 
azt Ön eltervezte! Most úgysem tudna 
változtatni a körülményeken.

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

A Székelyhon február 22-ei sms-rovatában megjelent bejegyzésre válaszol-
va kijelenthetem, hogy Hargita Megye Tanácsa részéről nyitottak vagyunk 
az új kezdeményezésekre. A megyei turizmus fellendítése céljából fontos, 
hogy fejleszteni tudjuk az infrastruktúrát, illetve újabb létesítményeket 
hozzunk létre. Az új EU-s finanszírozási ciklusban erre különös figyelmet 
kell szentelnünk, ugyanakkor az RMDSZ kormányzati szerepvállalása is a 
térség fejlesztéseihez forrásokat tud kapcsolni, amennyiben világos, jól 
előkészített projektek vannak. Ilyen összefogás révén jött létre a varsági 
sípálya is, hosszú évek munkája ért révbe, a magyar kormány segítségével. 
Egy olyan ötlet volt, amelyet megfelelő összefogással, kitartással 
megvalósítottunk. Bízom benne, hogy ezt a példát a megye más települé-
sein is alkalmazni tudjuk, ezért is jó ötletnek tartom az Ön Kászont érintő 
javaslatát. Nyitott vagyok a párbeszédre, megbeszélésekre. Köszönöm 
jóindulatú javaslatát, illetve várom a további megbeszéléseket is ennek 
kapcsán. További javaslatát vagy megbeszélésre igényt az info@hargita-
megye.ro címre küldhetik, akár az sms-t is csatolva. Tisztelettel,
Borboly Csaba

Felkérem Borboly Csaba urat, hogy bátran formáljon véleményt a rugon-
falvi tónál történtekkel kapcsolatban. Ne csak vízhálózatok átadásánál, 
avatásoknál legyen olyan mondhatnékja.
Lelkes rajongó

Alsó Merkúr áruház alsó parkolójának bejárata, Székelyudvarhely. 
Tűrhetetlen állapot uralkodik évek óta a bejárat jobb oldalán rendetlenül 
parkoló 2–3 autó miatt, mivel így csak egy sávon lehet közlekedni, és a 
sor még a főút forgalmát is akadályozza. Ki a parkoló gazdája, és miért 
nem oldja meg ezt az évek óta tartó káoszt? Tisztelettel,
P. Z.

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

Piac utca 7. szám 0751–288886 (Csíkszereda) optikaelit elit_optika

AKTUÁLIS
LENNE

EGY LÁTÁS-
VIZSGÁLAT!?

Február 24-én
ingyenesen

megvizsgálunk,
és egy régi kereted

100 lejért
beszámoljuk!

Vicc

– Hogy hívják a spanyol tolvajt?
– ?
– Lopez de Franko.




