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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ORSZÁGÚTON
– ÜDVÖZÖLJÜK LIMITBEN.
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Kovács éjféltájt váratlanúl hazaérkezik üzleti 
útjáról. Lefekszik a felesége mellé, de mielőtt le-
oltaná a villanyt, észreveszi a nyugtalanságot 
az asszony arcán. Egyszercsak reccsenést 
hall a szobában, felugrik, és megkérdi:
– Mi ez? – és azt hallja erre, hogy: – “Miáú!” 
Megnyugodva visszafekszik, de megint hall 
egy reccsenést a szekrény felöl.
– Ki csinálja ezt a zajt?
Mire egy hang a szekrényből:
– ... (poén a rejtvényben)

Mi ez a zaj?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9228
Dollár            4,1478
100 forint       1,3730

Vicc
– Hogy hívják a madártannal foglalkozó 
füll-orr-gégészt?
– ???
– Orrnyitológus.

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

Véleményét elküldheti

ALKALMAZKODÓ KRESZ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
6° / -7°

Gyergyószentmiklós
7° / -8°

Marosvásárhely
11° / -3°

Székelyudvarhely
8° / -5°

Hála az Istenek és mindenkinek aki az asztal mellett ült ezekért a 
csíkszeredai kórházfejlesztési ígéretekért. A somlyói épület majd okoz 
gondot az egyháznak, ha kivonul a kórház, kíváncsi vagyok, mire használ-
ják, vagy eladják, mint a nyugati egyházak?
Ismeretlen

Parkolóház-építésekre készülnek – Marosvásárhelyen – olvashattuk 
a lapban. A székelyföldi város befoglalta az idei költségvetésébe, hogy 
megrendelnék 6 parkolóház megvalósíthatósági tanulmányát, nevesítve 
azokat a helyszíneket is, ahol sor kerül majd azok felépítésére is. Elgondol-
tam, hogy az ilyen létesítmények kivitelezésére, mennyire szükség volna 
felénk, például Hargita megye központjában, Csíkszeredában is. Már-már 
szinte lehetetlen megállni/várakozni vagy éppen parkolni – szabályosan 
– a városban. Tudom/tudjuk, hogy alakulóban a helyi rendőrség, csak 
azt nem tudom, miért nem tesz a mostani városvezetés egyetlen lépést 
sem  e fontos és sürgős probléma megoldásának érdekében. Még a le-
bontott garázsok helyét sem rendezték el mindenütt, a földből/beton-
lapokból kiálló csövek, vasak stb. miatt, alig lehet ott parkolni jelenleg. 
A beharangozott Kalász negyedi parkolóház, nem épülhetett meg. A Te-
mesvári sugárút és Szív utca kereszteződésénél lévő üres telek, továbbra 
is beépítésre vár. És még lehetne sorolni a lehetőségeket. Iga zán ideje 
lenne lépni ebben a (köz)ügyben is, mert a fizetős parkolás beindítása, 
illetve a helyi rendőrség létrehozása utáni büntetések nem oldják meg ezt 
a problémát, sőt talán még benzint öntenek a tűzre.
Köz-ügyes 

Sokadjára kérem, tegyen már valaki ékezetet a Hargitán levő Hármas-
kereszt Csiksomlyó feliratának i betűjére (ne krétával) inox lemezkéből. 
Csak nekem fáj?
Ismeretlen

A fegyverkezésre van pénz, a nyugdíjra miért nincs? 
Egy 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
Teljesítményben gazdag napra számíthat, 
ha kitart az elképzelései mellett. Zárjon ki 
minden negatív tényezőt, fordítson nagy 
figyelmet a részletekre!

Hajlamos könnyelműen cselekedni. Mi-
előbb változtasson a hozzáállásán, és ne 
hagyja, hogy a felelőtlen lépések miatt el-
távolodjon a célkitűzéseitől!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A kénye-
sebb munkálatokat közelítse meg egy más 
szemszögből, így talán hamarabb észreve-
szi majd a helyes utat!

Szerencsés fordulatokban lesz része, ez a 
helyzet viszont nem mentesíti Önt a fontos 
döntések meghozatala alól. Gondolja át jól 
a körülményeket!

Találékonysága nagyot lendít a munkájá-
nak eredményén. Szaktudása és a fantá-
ziája révén akár több bevételhez is juthat. 
Használja ki az erényeit!

Néhány váratlan esemény teljesen felborít-
ja a terveit. Ha jobban odafigyel, és okosan 
beütemezi a mai napját, szinte mindenre 
talál majd megoldást.

Bár lendületesen végzi a feladatait, a ha-
tékonysága érdekében lehetőleg ne folya-
modjon szokatlan megoldásokhoz! Marad-
jon a realitások talaján!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. A 
gyors helyzetfelismerésével és diplomáciai 
adottságával még a kínos szituációkon is 
képes lesz túllépni.

Bár sok akadályba ütközik, ne hagyja, 
hogy ez beárnyékolja a hangulatát! Őrizze 
meg a nyugodtságát, és próbálja meg kéz-
ben tartani az irányítást!

Ne vegye félvállról a kötelezettségeit, a 
határidős munkákra pedig fordítson több 
figyelmet! A kényesebb pillanatokban 
használja fel a tapasztalatait!

Pontosan tudja, hogy mit szeretne, még-
sem képes hatékonyan cselekedni. Vegye 
komolyan a kötelességeit. Ne kockáztassa 
karrierjét a látszat miatt!

Nehéz választás elé kerül, és a döntés 
kényszere nyomasztóan nehezedik Önre. 
Hagyatkozzék bátran az ösztöneire, más-
kor is bevált ez a módszer!




