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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM LÁTTA?
– ... megtaláltam a kutyáját.
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Az egyik orvos átszól telefonon a másik-
nak:
– Kolléga, küldök hozzád egy fémjelzett 
beteget.
– Hogyhogy fémjelzett?
– A haja ezüst, a foga acél, az ere arany, 
a lába ... (poén a rejtvényben)

Orvosok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9260
Dollár            4,0837
100 forint       1,3561

Vicc

Két rendőr beszélget:
– Nézted tegnap a meccset? – kérdezi az 
egyik.
– Sajnos nem. Mi volt az eredmény?
– Nulla-nulla.
– És az első félidőben?
– Azt nem tudom, mert én is csak a má-
sodik félidő elején kapcsoltam be a tévét.

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

Véleményét elküldheti

SZABADSÁGHARC 21. SZÁZAD KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 3°

Gyergyószentmiklós
9° / 2°

Marosvásárhely
15° / 8°

Székelyudvarhely
13° / 5°

Váratlan fordulatokra készülhet az élet 
minden területén, alkalmazkodnia kell 
a kialakult körülményekhez. Elsősor-
ban magánügyeire koncentráljon!

Bár nagy lelkesedéssel kezd bele a 
teendőibe, nem minden alakul a terve 
szerint. Vegyen vissza a tempóból, és 
igyekezzen lépésről lépésre haladni!

Hajlamos a gyors elhatározásra, most 
azonban a spontán tettek egyáltalán 
nem vezetik Önt a helyes útra. Legyen 
elővigyázatosabb a lépéseiben!

Amennyiben kétségei támadnak a cél-
ja kapcsán, semmiképpen ne hozzon 
döntéseket! Nézzen utána minden 
részletnek, és konzultáljon a társaival!

Megterhelő nap vár Önre, most csupán 
saját erejében bízhat, segítségre nincs 
kilátás. Cselekedjen észszerűen, ke-
resse az egyszerű kivitelezéseket!

Munkájában próbáljon szakítani a szok-
ványos módszerekkel, illetve bátran 
folyamodjon újszerű megoldásokhoz! 
Maradjon merész és kezdeményező!

Hajlamos elsietett döntéseket hozni, 
emiatt néhány célja holtpontra kerül. 
Törekedjen a megfontolt megoldások-
ra, és fölöslegesen ne kockáztasson!

Kisebb bonyodalmak dominálnak a 
mai napon. Hagyja figyelmen kívül a 
negatív hatásokat, a munkájában pe-
dig figyeljen oda az apró részletekre!

Kiszámíthatatlan a viselkedése, és az 
elvárásoknak sem képes megfelelni. 
Keressen olyan elfoglaltságot, amellyel 
visszanyerheti belső egyensúlyát!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek a leküzdése sok időbe te-
lik, viszont az erőfeszítései hamarosan 
kamatostól meg fognak térülni.

Szellemileg nem érzi magát formában, 
ezért csakis olyan teendőket tűzzön 
napirendre, amelyek nem igényelnek 
odafigyelést és hamar megoldhatók!

Tele van energiával és kreatív ötletekkel. 
Használja ki ezt a lendületet, és helyez-
ze napirendre azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket korábban elvetett!

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

Nincs hely a parkolásra, nincs lakás, de van egy jó megoldás: vissza kell 
menni falura, nem sírni, mert a falvaink üresek.
Egy falusi 

Már 10–15 évvel ezelőtt nem kellett volna Csíkszeredában az utakból 
elvenni és ráépíteni, például parkolóhelyet, biciklisávot stb.. Hanem 
bővíteni kellett volna az utakat, és úgy tenni biciklisávot, zöldövezetet, 
majd parkolót. De így könnyebb volt, elvenni és egyirányút csinálni, és 
körforgalmat, ezek az utóbbi évek nagy megoldásai. És most a helyzet 
megköveteli a változást, nincs mihez nyúlni-hozzáférni, így teszünk 
fizetéses parkolót, rendőrt, körforgalmat, sok-sok egyirányú utat.
Ismeretlen

Fontos tudni, hogy a szovjet táborok magyar foglyainak adatait tartalmazó 
világhálós oldal adatbázisából kimásolt személyi nyilvántartást nem le-
het bizonyító érvényű okiratként használni, amikor a még élő utódok/idős 
gyermekek a törvény adta kárpótlás/életjáradék iránti igényüket benyújt-
ják a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökséghez. 
Szükséges a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum (e-mail: kozponti.
irattar@hm.gov.hu) hivatalos igazolása, amelyet román nyelvre is le 
kell fordíttatni. Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt lévő 
képviselői irodában továbbra is folyamatosan tájékoztatjuk a bizalommal 
hozzánk forduló ügyfeleket. Telefonszám: 0266-311836, 0743-663590.
Veress Dávid

A csíkszeredai piacon nemcsak a termelők csarnoka lett ízléstelen, ha-
nem a közvécé is az. Jó lenne egy mostani ízlésnek megfelelő közvécé 
valahová.
Egy vásárló

Ha már a Vákár Lajos Műjégpálya Csíkszereda tulajdonába kerül, ideje 
lenne azt a két örökifjú hokistát ábrázoló szobor talapzatát megjavítani. 
A tuják szépek, csak a talapzat rondítja a látványt. Ajánlom a Sportklub 
elnökének figyelmébe.
Misi

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




