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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
FELSZÓLÍTÁS
– ... felkelek kinyitni és becsukni az ajtót.
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– Mi a különbség az ügyvéd és a kul-
lancs között?
– A kullancs nem szívja a véred, ... 
(poén a rejtvényben)

Különbség

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8725
Dollár            3,9845
100 forint       1,3531

Vicc
– Mi az abszolút pletyka?
– A néma elmondta a süketnek, hogy a 
vak látta a bénát futni.

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

Véleményét elküldheti

ALKALOMHOZ ILLŐEN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás
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Marosvásárhely
14° / 2°

Székelyudvarhely
15° / 2°

Tisztelt Bálint László! A Székelyhon sms-rovatában február 24-én meg-
jelent bejegyzésére válaszolva kérem, vegye fel a kapcsolatot a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületével, és küldje el üzenetét az info@hargita-
megye.ro címre is. Bízom benne, hogy a falugazdász hálózaton keresztül 
sikerül megoldást találni. Örömmel tölt el, hogy egy jó példa Ön az állat-
tenyésztés szempontjából Abránfalván. Tisztelettel,
Borboly Csaba

A második négyéves mandátumát gyakorló székelyudvarhelyi polgár-
mester és városvezetés figyelmét arra szeretném felhívni, hogy városunk 
központjának, főterének jelenlegi esztétikai állapota nem úgy fest, mint 
a XXI. századot tükröző pozitív jelenség. A Kossuth Lajos, Bethlen Gábor 
utcák, valamint a Városháza tér gyalogjárójának állaga mára már lecsen-
gett. A gidres-gödrös, folt hátán folt látványa ma már nem felel meg a kor 
követelményeinek, elvárásainak. Az aszfalt ideje ebben a műfajban saj-
nos nem a korszerű modern világra vall. Járólapokkal kell lecserélni, ami 
feldobja a központ-főtér arculatát, és amit jogosan elvárunk. Az Orbán 
Balázs utcai híd és a II. Rákóczi Ferenc utca Nagy-Küküllő szakaszának 
hídja közti részen, beleértve a városi parkunkat, bizonyíték arra, hogy ha 
igényes, és tenni, bizonyítani akar a városvezetés, akkor a fejlődésre, a 
modernizálásra van mód. Van még három és fél évük önöknek, hogy erre 
jobban ráfigyeljenek, és bizonyítsák be, hogy szívük csücske városunk 
központjának és főterének képe. Határon innen vagy túlról érkezőkre is 
gondolni kéne, ők hírünket elviszik. Nem mindegy, hogy negatív vagy 
pozitív jellegű-e a benyomás, amivel távoznak. A jövő képe nem lehet 
közömbös, kiábrándító, erre nagy hangsúlyt kellene fektetni. A lema-
radást kérem megcáfolni, legalább ezen a téren. Higgyék el, megérné.
Egy tősgyökeres udvarhelyi: T. L.

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
Legyen nyitott a külvilágból érkező ha-
tásokra! Ne ragaszkodjon görcsösen a 
korábbi elképzeléséhez, mert most köny-
nyebben is elérheti céljait!

Eredményes napnak néz elébe, még akkor 
is, ha kénytelen lesz kockázatos lépéseket 
megtenni. Ha megőrzi az önbizalmát, sike-
rekre számíthat.

Fogadja higgadtan a felmerülő nehézsége-
ket, és ne engedje, hogy a türelmetlenség, 
illetve a kapkodás kizökkentse nyugodt 
hangulatából!

Kénytelen lesz betölteni a békebíró sze-
repét. Ezúttal olyan felek között kell össz-
hangot teremtenie, akik nem képesek felül-
emelkedni a meglátásaikon.

Sokat profitálhat abból, ha figyel az Ön kö-
rül zajló eseményekre. Próbálja meg hasz-
nosítani a képességeit, de határolódjon el 
a zűrös szituációktól!

Fontos döntések várnak Önre, amelyek 
meghozatala befolyásolhatja a magánéle-
tét is. Ha szükségesnek érzi, kérjen egy kis 
gondolkodási időt!

Nehezen tud koncentrálni a feladatára. 
Arra vigyázzon, hogy csakis precíz munkát 
adjon ki a kezéből! A kevésbé fontos teen-
dőket hagyja későbbre!

Mozgalmas napnak néz elébe, ma komoly 
lépéseket tehet karrierjében. Hallgasson 
az ösztöneire, és tegyen pontot a lezárat-
lan ügyletei végére!

Maradjon nyitott az újszerű dolgokra, és 
amennyiben szükséges, merjen változ-
tatni! Bármilyen helyzet alakul ki, mindig 
következetesen cselekedjen!

Törekedjen a harmonikus légkör kialakítá-
sára, és objektíven ítélje meg a dolgokat! 
Legyen segítőkész, igyekezzen együttmű-
ködni a munkatársaival!

Ne pazarolja idejét felesleges teendőkre, 
hanem adjon hangot ötleteinek! A haté-
kony eredmények érdekében vegye figye-
lembe társai javaslatait is!

Koncentráljon a munkájára, viszont ne köl-
tekezze túl magát! Ha lépést akar tartani a 
kollégáival, alkalmazkodnia kell a kialaku-
ló változásokhoz.

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB INTERNET-
ÉS KÁBELTÉVÉ-SZOLGÁLTATÓJA,

A DIGI ELÉRHETŐ MOST MÁR SZÉKELYUDVARHELYEN IS.

Internet és TV optikai szálon, akár gigabites sávszélességben  is –
és több mint 40 magyar nyelvű TV-csatorna.

VÁLASZD A LEGJOBBAT, ÉS VÁLTS SEBESSÉGET!
DIGI – ITT VAGYUNK!

Részletes ajánlatainkért keresse fel irodánkat az 1918. december 1. utca  7. szám alatt.




