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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ UTCÁN
– ... a jobb kezében vitte a bal fülét.
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Szafari érkezik Afrikába. Egy rezervátum-
ban táboroznak a tó partján. Az egyik fér-
fi izgatottan rohan a vezetőhöz:
– Uram, mit csináljak? A feleségem és az 
anyósom csónakázik a tavon, a partról 
pedig egy hatalmas krokodilt láttam be-
ugrani a vízbe.
– Kérem, ne sürgesse a dolgokat, üljön 
le, bontson ki egy sört, és maradjon 
csendben. ... (poén a rejtvényben)

Rezervátumban

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9117
Dollár            4,1836
100 forint       1,3564

Vicc
A skót felesége véletlenül összetöri a ha-
mutartót. Mire a férje:
– Most szokjak le a dohányzásról?

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

Véleményét elküldheti

TORLASZAINK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
12° / 2°

Gyergyószentmiklós
11° / 0°

Marosvásárhely
16° / 4°

Székelyudvarhely
14° / 3°

Olvasom, hogy mit tervez a székelyudvarhelyi tanács, de semmi nagy pro-
jekt nincs, önfenntartás, útkereszteződés, de a terelőútnak még a nyom-
vonala sincs meg.
Ismeretlen

Kedves csíki, gyimesi és kászoni fiatalok! Amikor a déd-, a nagy- avagy 
az édes szüleitek épített öröksége, főleg a házaik használóivá/tulajdono-
saivá váltok, akkor az átrendezést/átalakítást megelőző nagytakarításkor 
nagyon figyeljetek oda, hogy a családi örökségként hosszú időn át őrzött 
iratokat/dokumentumokat (kézzel írott adás-vételi szerződések, ho-
zomány (perefernum) levelek, a frontról, a fogolytáborokból küldött tábori 
levelek, katonai kitüntetések, katonakönyvek, hivatalos határozatok stb.) 
mindenestől ne dobjátok ki, mert ezek nemcsak nagyon értékesek, ha-
nem adott esetben hasznosak, mi több bizonyító erejű dokumentumok 
is lehetnek. Lám az 1990/118-as, illetve a 2020/130-as számú törvények 
alkalmazásakor a korábban orosz fogságot szenvedettek ma még élő, 
de már idős korú gyermekei csak bizonyító érvényű dokumentumok 
birtokában igényelhetik a juttatást, a havi életjáradékot.
Veress Dávid

Tisztelettel felhívnám a figyelmét a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség és 
a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek, valamint a Tábor negyedi lakóbi-
zottság elnökének a következőkre: a Függetlenség utca – Virradat utcák 
bejáratánál van egy „Behajtani tilos” tábla, amit senki nem vesz figye-
lembe, és a Függetlenség utca 17. számú tömbház mögötti zöldövezet egy 
részét 6–8 gépjármű tulajdonosa saját parkolójának használja, megne-
hezítve az ott lakók lakásainak szellőztetését, hisz az ablakokhoz közel 
parkolnak. A Tábor negyedi Dobói péküzlettel szembeni gyalogátjárónál 
sok gépkocsivezető nem ad elsőbbséget a gyalogosoknak. Ugyanebben a 
körzetben pár cégautó kényelemből rendszeresen munkavégzés után itt 
parkol, megnehezítve az ott lakók parkolási lehetőségét. 
Nyugdíjas

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
Fogadja érdeklődéssel az Ön elé kerülő 
kihívásokat! Sok élményben lehet része, 
ezért tekintse tapasztalatszerzésnek a 
most kezdődő folyamatokat!

Váratlan fordulatokra készülhet, amelyek 
új megvilágításba helyezik majd a lehe-
tőségeit. Koncentráljon a részletekre, és 
cselekedjen racionálisan!

Felgyorsulnak Ön körül az események, és 
szüksége lesz minden szakmai tapasztala-
tára, hogy átvészelje a mai napot. Óvakod-
jon a rizikós dolgoktól!

A szokványos módszerek most nem hoz-
nak eredményt. Próbálja meg más szem-
szögből megközelíteni a problémákat, 
alkalmazzon új megoldásokat!

Új lehetőségekkel találja szembe magát. 
Vesse be a tapasztalatait, illetve a tudását 
annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
előnyre tehessen szert!

Szakítson időt arra, hogy elmerüljön a 
gondolataiba, és rendszerezze az elmúlt 
időszak történéseit! Magánéletében több 
meglepetésre is számíthat.

Munkálatai során legyen óvatos, ugyanis 
tevékenységei számos buktatót rejtenek 
magukban! Figyeljen a részletekre, és ma-
radjon a realitás talaján!

Ne hagyja, hogy a feszültség eluralkodjon 
Önön! Zárjon ki minden zavaró tényezőt, 
és arra koncentráljon, hogy megvalósítsa 
a mára kitűzött céljait!

Lendületesen áll neki a munkájának, és 
szinte mindenre talál megoldást. Tűzzön 
ki új célokat, majd kezdje el kidolgozni a 
sikerekhez vezető utat!

Hirtelen döntései mérhetetlen következ-
ményeket eredményezhetnek. Ha lehet, ne 
rögtönözzön! Hagyja, hogy mások irányít-
sák a tevékenységeket!

Bátran belefoghat hosszú távú terveibe, 
ugyanis pozitív hozzáállásának köszön-
hetően most képes lesz a helyes irányba 
terelni tevékenységeit.

Felgyűltek a feladatai, ezért most több 
irányba kell kiterjedjen a figyelme. Lehe-
tőleg maradjon mindenben megfontolt, és 
kerülje a spontán lépéseket!




