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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
EZ ÁLLATI...
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Vasútépítés folyik. A mérnök bemegy az 
egyik házba, és így szól a gazdához:
– A vonat éppen a maguk házán fog 
keresztülmenni.
– Én nem bánom, de nagyon tévednek, 
ha azt hiszik, hogy ha jön a vonat, majd 
én mindig ... (poén a rejtvényben)

Felszólítás

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8743
 Dollár            4,0100
 100 forint       1,3552

Vicc

Vendégek érkeznek. A házigazda fogadja 
őket:
– Ne üljetek arra a díványra, tele van 
csótánnyal! – mondja.
– Akkor miért nem dobtad ki? – kérdik a 
vendégek.
– Kidobtam, de visszahozták...

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

Véleményét elküldheti

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
14° / 1°

Gyergyószentmiklós
15° / -1°

Marosvásárhely
12° / 1°

Székelyudvarhely
13° / 2°

Ragadja magához a kezdeményezést, 
lépjen a tettek mezejére! A sikerek 
érdekében hallgassa meg a társai vé-
leményét, és fogadja el az újításokat!

Legyen óvatos, jelenlegi problémáit ne 
vitassa meg olyanokkal, akikben nem 
bízik meg teljes egészében! Könnyen 
visszaélhetnek a helyzetével.

Üzleti kapcsolatainak köszönhetően 
most szép eredményeket ér el, komoly 
haszonra számíthat. Kreatív ötleteit te-
kintve maradjon a realitás talaján!

Tárgyalásain legyen határozott, és 
válassza az egyszerű megoldásokat! 
Olyan lehetőség sodródik ma Ön elé, 
amely sokat lendíthet a karrierjén.

Viszonyai úgy alakulnak, hogy kizök-
kentik Önt a megszokott nyugalmából. 
Személyes igényeit gondolja jól át, és 
mindenben maradjon mértékletes!

Rengeteg munka vár Önre, de szeren-
csére tele van lendülettel, és segítő 
kezekben sem szenved hiányt. Anyagi 
kérdésekben legyen elővigyázatos!

Tele van tettvággyal. Koncentráljon a 
halogatott feladatok megoldására, és 
hallgasson a megérzésére! Magánéle-
tében némi fordulatokra számíthat.

Képtelen úrrá lenni az Ön körüli zűrza-
varon. Bizonytalansága rányomja bé-
lyegét a hangulatára, ezért most csakis 
a háttérből tevékenykedjen.

Hajlamos meggondolatlanul ítélkezni, 
egyes jeleket pedig félreértelmezni. 
Figyeljen jól oda a részletekre, majd 
objektíven kezelje a problémákat!

Fordítsa figyelmét kollégái felé, legyen 
nyitott mások céljaira! Ezáltal a saját-
jaihoz is kiváló ötleteket kaphat, és 
könnyebben átléphet a buktatókon.

Bonyolult pillanatok várnak Önre, több 
irányba is toleranciát kell mutatnia. A 
váratlan helyzetekben őrizze meg hi-
degvérét, ne veszítse el a türelmét!

A tettvágy és gyorsaság jellemzi a nap-
ját. Az elcsúszott határidőket ezúttal 
könnyedén behozhatja, emellett befe-
jezheti egy régóta húzódó munkáját is.

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

Tarr Ferenc neves nyugalmazott budapesti szívsebész igen jó hírnek tartja, 
hogy jelentős magyar állami támogatással kardiológiai központ létesül a 
csíkszeredai kórházban. Ám a szakterület egykori művelőjeként szorgalmaz-
za a polgárság egészségügyi felvilágosításával kapcsolatos népegészségügyi 
program megszervezését a „Ne dohányozz: a nikotin elpusztítja a szív kicsi 
ereit! Ne alkoholizálj mértéktelenül: a pálinka tönkreteszi a májat! Ne zabálj: 
a kövérség hátrányos az egész szervezetedre!” jelszavakkal. Példaként említi 
Finnországot, ahol a múlt század hetvenes éveitől bevezetett egészségügyi 
kampányok eredményeként a szívbajok okozta elhalálozás a töredékére 
csökkent. A neves szakember szerint a szakfeladatokra alkalmas eszközök 
megjelenése életeket menthet majd meg, de a polgárok figyelmét hangsú-
lyozottan a megelőzés felé kell terelni.
Veress Dávid

Ami a közterületen való parkolást illeti, Csíkszeredában a Kájoni János 
utcában az iskola, kultúrház, közbirtokossági székház környékén is lenne 
tennivaló a polgármesteri hivatalnak. Márkás autótól roncstelepre valóig 
minden jármű parkol ott.
Ismeretlen 

Tisztelt Bilibók Károly! Én pedig azt „parafrazálom”, hogy „ha meg-
dobnak kővel…”, a többit tudjuk. Szavaiból úgy tűnik, hogy egy idő óta 
dobálózik a Borboly-ügyben és mintha már nagyon várná, hogy történjen 
valami izgalmas. Tisztelt úr, senki nem vitatta azt, hogy Borbolynak és 
társainak nincs peres ügye, hanem azt, hogy egy kitalált, alaptalan vá-
dak szerint egy erőltetett (minden áron) meghurcoltatás. Abból is látszik, 
hogy már közel nyolc éve folyik, és annyira zavaros, hogy már senki nem 
tud eligazodni abban az egyvelegben. Az ügy nem rólunk szól, csakis az 
övék, ha egyáltalán igaz abból valami. És persze azoké, akik a feljelentést 
tették, bosszúvágyukat igazolandó.
Ismeretlen  

Az, hogy az RMDSZ 30 képviselője és szenátora nem szavazott a parla-
menti honatyák különleges nyugdíjának eltörléséért, ugyanolyan popu-
lista, sunyi gesztus, mint a többségé. 
Egy senki

A kapun kívüli parkolásról. Jó 25 évvel ezelőtt Budapest peremén dolgoz-
tunk, ahol még aszfalt sem volt. A tulaj annyira sürgetett, mert a faanyag 
a sánc fölé volt lerakva, és adót kellett fizetnie, amíg foglalta a helyet. 
Magánházam van, és nem a kapun kívül parkolok.
Andris

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




