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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A PARKBAN
– És te? Megbénultál?
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– Ne izgulj, kislányom, a szerelem... – 
kezdi a lelki felkészítést az anya.
– Ugyan már, mama, én nem a 
szerelemtől, ... (poén a rejtvényben)

Ne izgulj!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9261
Dollár            4,0937
100 forint       1,3668

Vicc

Két barát beszélget:
– Miért állsz ki az erkélyre, amikor az 
anyósod énekel?
– Tudod, nehogy azt higgyék a szomszé-
dok, hogy verem.

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

Véleményét elküldheti

A KIVÁLASZTOTT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 3°

Gyergyószentmiklós
10° / 3°

Marosvásárhely
15° / 6°

Székelyudvarhely
12° / 5°

Olyan személyekkel ismerkedhet meg, 
akik később segítségére lehetnek 
hivatásbeli munkálatai folyamán. Le-
gyen nyitott, és éljen a lehetőségekkel!

Uralkodó bolygója sok energiával tölti 
fel Önt. Kiváló lehetősége adódik be-
hozni a lemaradásait, és személyes 
kapcsolatai ápolására is jut ideje.

Egyre nehezebb állapotok között kell 
helytállnia. Ne aggódjon, ha azt látja, 
hogy a vártnál lassabban halad! Ha-
marosan egyenesbe kerülnek a dolgai.

Energiái csökkenőben vannak, emiatt 
pedig hajlamos az elvállalt tennivalóit 
napról napra tovább halasztgatni. Igye-
kezzen legyőzni rossz hangulatát!

Szellemileg kimagasló formában van. 
Ennek köszönhetően még ismeretlen 
környezetben is képes lesz eligazodni. 
Most bátran vállalhat kockázatot is!

Kisebb változásra készülhet, ami né-
mileg átformálja eddigi életvitelét. Ke-
rülje a kockázatot, anyagi ügyeit pedig 
lehetőleg ne bízza másokra!

Hivatásában kissé megterheltnek érzi 
magát, és nehezen tud átlendülni a 
holtpontokon. Úgy tűnik, ezúttal se-
gítség nélkül képtelen lesz boldogulni.

Amennyiben eredményekre vágyik, 
maradjon céltudatos, és ne becsülje le 
a tudását! Hangsúlyozza ki az adottsá-
gait, és leplezze a gyenge pontjait!

Számos hibát követ el, amiért felelős-
ségre vonják. Maradjon engedékeny, 
ugyanis ha nem lesz alkalmazkodó, 
még nehezebb szituációba sodródhat!

Néhány váratlan esemény teljesen 
felborítja mai terveit. Ezen viszont ne 
bosszankodjon, mert a karrierjében 
hamarosan előrelépésekre számíthat!

Rendkívül előnyös lehetőségek gör-
dülnek Ön elé, ezért minden helyzetet 
használjon ki! Fellendítheti üzleti viszo-
nyait, és anyagilag is felszusszanhat.

Bár végére szeretne járni a terveinek, 
letargikus állapota miatt képtelen ha-
ladni a feladataival. Fogadja el a segít-
séget, és kerülje a döntéshozatalt!

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

Gálfi pártja nem román, de mivel a POL-osok támogatják, nincs különbség. 
Tehát marad minden, ahogy eddig is volt. Gálfi akkor járatta le magát, 
amikor a román párt színeiben indult, és nem mint független.
A figyelő

Fejlesztésre szorulnak a fürdők. Csíkszereda stratégiát készít, de sok pénz 
kell a változáshoz – olvashattuk nemrég a lapban. Úgy, ahogy van, még 
működik, az érdekeltek is használják a zsögödfürdői strandot. A megyeköz-
pontban lévő háromból a másik kettőt viszont már évek óta nem használ-
hatták a város kikapcsolódásra vágyó lakói. Az idősebbek emlékezhetnek 
még arra, hogy 1989 előtt milyen hosszú ideig építették – nagyrészt köz-
munkából, mert olyan is volt – a Jégpálya negyedi strandot. A kivitelezéskor 
felmerült problémák – egy tőzeges/mocsaras helyen van, amiért nem le-
hetett mélyre leásni, hogy ugrómedence is lehessen, vízzel való ellátásához 
a kút fúrását abba kellett hagyni, mert beleszakadt a fúrófej, ezért a 
Szeredai-fürdőtől vezették oda a vizet, stb. – ellenére végül is sikerült be-
fejezni ezt a létesítményt és átadni rendeltetésének. Mivel az IPICCF-nek 
nevezett nagyvállalat végezte az utolsó munkarészeket, az is nyitotta meg 
és működtette egy ideig. Aztán – éppen közvetlen melléje – tervezték és 
felépítették a Csíki Csobbanót. Közben megszüntették a bejárati épületnek 
és öltözőknek is szolgáló létesítményt, amelyben egy ideig bár is működött. 
Viszont azt már csak kevesen tudják, hogy a strand medencéje olimpiai 
méretre készült (50 x 20 m), két végén olyan műszaki alagsorral, amelyek-
ben fényképezni lehetett volna a megrendezett (úszó)versenyeket. Egyelőre 
csak bánni, sajnálni lehet, hogy még mindig használhatatlan ez a strand, 
amely éppen a város központjában van, és akár gyalog is felkereshető 
lenne. Talán ha nem épül ilyen közel a Csíki Csobbanó, nem kellett volna 
megszüntetni ennek használatát, és még ma is élvezhetnék a város lakói.
Köz-ügyes 

Tisztelt ismeretlen! A sok ostoba tüntető nem tüntetne, ha a családjában, 
rokonságában 2–3 személy koronavírusos lenne! Minden gyógyszert, oltást 
megvenne és beadatna, hogy megmentse családtagját vagy önmagát. Nem 
tudom, hány személy van a tüntetők között, aki átélte a kínok kínját a Covid 
miatt. De az biztosan nem hőbörög, üvöltözik az oltás ellen! 
Ismeretlen

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




