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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
VERSENY
– Történt valami baj hatoska?
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Az őrmester kiküldi a cigány újoncot az 
épületből, hogy nézze meg, megjött-e a 
tábornok. A cigány kimegy, visszajön, és 
jelenti, hogy senkit sem látott. Kis idő múlva 
újra kiküldi az őrmester, hogy nézze meg, 
megérkezett-e a tábornok. A cigány kimegy, 
lát egy embert közeledni:
– Hé, haver! Nem te vagy a tábornok?
– De, én – feleli az döbbenten.
– Hát, pajtás, nem szeretnék a bőrödben 
lenni! Az őrmester úr... (poén a rejtvényben)

Megérkezett-e?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9245
Dollár            4,1111
100 forint       1,3721

Vicc
– Hogy hívják a mozgó wécét?
– ???
– Tovalett.

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

Véleményét elküldheti

ONLINE KAPCSOLAT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
6° / -5°

Gyergyószentmiklós
6° / -5°

Marosvásárhely
10° / 0°

Székelyudvarhely
7° / -3°

Megkérjük Csíkszereda vezetőségét, minél hamarabb intézkedjenek, és 
ne engedjék, hogy veteményes kertnek használják a Pacsirta sétány 11. 
és 13. számú tömbházak melletti területet. Mindjárt a gyerekek az úton és 
az autók között kell játsszanak, mert egyesek kisajátították a területet. 
Ha nem intézkednek, mi is felássuk a garázsok helyét és pityókát ter-
mesztünk, mint más a tömbház mellett.
Ismeretlen

Csak emlékezetül: azért kellett a POL Székelyudvarhelyen, mert magyar 
a magyarnak az ellensége. Emlékszünk, amikor a Gálfi-párt bejegyzését 
pont az MPP-sek vétózták meg? Arra is emlékszünk, hogy nem tudtak in-
dulni az új párt színeiben, és hogy ezért kellett a POL színeiben indulni. 
Ami előtt ítélkezne bárki is, egyszer a miértekre kellene választ adni. 
Ismeretlen

Átépítés helyett okos rendszerek. A csíkszeredai Kossuth Lajos utcában 
forgalomszabályozást terveznek – olvashattuk nemrég a lapban (69. sz.). 
A forgalom gördülékenyebbé tételére érzékelők jeleznék, hogy ebben az 
utcában hol és mennyi szabad parkolóhely van. Hát nem tudom, hogy 
erre majd egyáltalán szükség lesz-e, s ez mit fog megoldani a jelenlegi 
zsúfolt forgalom és parkolási lehetőség mellett, amikor állandóan – nap-
pal és éjjel is – tele van autókkal az utca parkolója. Ha azonban mégis 
be vezetnék ezt az új rendszert, mi van akkor, amikor nem lenne/jelezne 
üres parkolót az új rendszer? Addig körözne az utcában az autó, amíg le 
tudna állni, tovább növelve a jelenlegi zsúfoltságot, légszennyeződést. 
Egy biz tos, ha nem lesz több autónak parkolási lehetőség ebben a köz-
ponti, nagyon forgalmas utcában, félő, hogy semmilyen szervezés nem 
oldja meg a jelenlegi helyzetet. Hiszen most a kereskedelmi-, banki egységek, 
közérdekű intézmények stb. mellett a zöldségpiac is a közelben található, és 
ott sincs elegendő parkolási lehetőség. Csak ésszerű(bb), jobb megoldások 
mellett lehet(ne) / érdemes változtatni a mostani helyzeten.
Köz-ügyes

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
Fontolja meg minden lépését, a következ-
ményeket pedig igyekezzék előre felmérni! 
Anyagi ügyekben legyen óvatos, kerülje a 
felesleges kockázatot!

Rendkívül sikeres napra számíthat, ha ki-
tart az elképzelései mellett. Zárjon ki min-
den negatív tényezőt, és fordítson nagy 
figyelmet a részletekre!

Ragaszkodjék a bevált eljárásokhoz, 
csakis ekképpen tud előrehaladni a mun-
kájával! Ha sorsdöntő lépésre kényszerül, 
kérjen tanácsot a kollégáitól!

Nem képes felülemelkedni a magánprob-
lémáin, ezért a hivatali életében képtelen 
eredményeket nyújtani. Ma főleg rutin-
munkákkal foglalkozzék!

Komoly kötelezettségek várnak Önre, főleg  
szellemileg lesz megterhelő mindaz, amit a 
sors Ön elé sodor. Használja fel a szakmai 
tapasztalatait!

Túlságosan sokat vállal be a mai napra, 
ezért nem meglepő, ha egy adott ponton 
kisebb káosz uralkodik Ön körül. Egyes 
tennivalóit halassza el!

Nehezen tud uralkodni magán, ezért ha 
teheti, vonuljon félre, és olyan elfoglaltsá-
gokat keressen magának, amelyek oldják 
a belső feszültségét!

Munkahelyén legyen céltudatos, és ne 
hagyja, hogy a tények helyett az érzései 
vezessék! Elsősorban a határidős tevé-
kenységeire koncentráljon!

Egyes munkafolyamatoknál rosszul méri 
fel a helyzetet, így elhamarkodott döntése-
ket hoz. Mielőtt továbblépne, fedezze fel, 
hogy hol vétett el hibákat!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, emiatt 
szüksége lesz a diplomáciai készségére, 
hogy sikeresen átvészelje a mai napot. Le-
gyen együttműködő!

Bár sokan kérik a segítségét, csupán a 
könnyen végrehajtható kéréseknek tegyen 
eleget. Mondjon nemet azokra, melyek 
meghaladják a képességeit!

Nehezen hajlik a kompromisszumokra, 
emiatt pedig hátrányos helyzetbe kerülhet. 
Találja meg a középutat, csak így számíthat 
a társai segítségére!




