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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ORVOSNÁL
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Két finn beszélget:
– Hé, Matti! Milyen volt az idei nyár?
– Nem tudom, ... (poén a rejtvényben)

Ezek az északiak!

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Lehetőségei kissé távol állnak a vágya-
itól, ezért tartsa a realitások talaján az 
elképzeléseit! Legyen körültekintő, és 
fogadja el a felkínált támogatást!

Munkahelyén törekedjen a hatékony-
ságra, azonban fölösleges kockázatot 
ne vállaljon! Úgy intézze a napját, hogy 
jusson ideje a magánügyeire is!

Optimizmusa nem elég a sikerekhez, 
némi szerencsére is szüksége lesz ah-
hoz, hogy elérje céljait. Használjon ki 
minden előnyös lehetőséget!

Kiváló lehetőségeket sodor a sors Ön 
elé, amelyekkel most érvényesítheti 
az adottságait. Használja ki ezt az al-
kalmat, viszont maradjon körültekintő!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-
módszereit, és ha szükségesnek érzi, 
bátran újítson! Ezáltal akár ugrásszerű 
lépéseket tehet a karrierjében.

Ezúttal hiányzik Önből a lendület. Ezt 
vegye figyelembe, amikor új munkát 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, 
viszont azokat végezze odafigyeléssel!

Rendszerezze a tennivalóit, vegye fi-
gyelembe a határidőket! Amennyiben 
úgy érzi, nem halad a megfelelő rit-
musban, dolgozzon ki új módszereket!

Hivatásában kiválóan alakulnak a dol-
gai. Mindemellett több segítőre talál, 
akik olyan meglepő ötletekkel állnak 
elő, amelyeket érdemes megfontolnia.

Használja következetesen kreatív ké-
pességeit! Ne pazarolja az idejét arra, 
hogy elakadjon a részletekben! Mindig 
az adott problémákra figyeljen!

Hajlamos elégedetlenkedni magával 
szemben, emiatt pedig kissé meginog 
a magabiztossága. Ma szenteljen fi-
gyelmet személyes kapcsolataira is!

Ne veszítse el a türelmét, ha nem a 
tervei szerint alakulnak a dolgok! Őriz-
ze meg higgadtságát, fedezze fel, hol 
csúszott hiba a számításaiba!

Uralkodó bolygója ma támogatja Önt 
abban, hogy túljusson a szakmájában 
előforduló buktatókon. Tevékenységé-
ben maradjon továbbra is megfontolt!

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

Olvasom a sajtóban, hogy néhány helyen a leaszfaltozott mezei utakat 
nem megfelelő járművek használják. Mi, csíkszentlélekiek ilyen szem-
pontból óriási előnyt birtoklunk, mert mi nem ismerjük ezt a kifejezést, 
hogy aszfalt. Nálunk, amióta kivonultak Dacia provinciából a római 
légiók, úthálózatunk érintetlen. Már kezdek aggódni, hogy majd az 
UNESCO keretén belül a Világörökség részévé válik, tehát konzerválni 
fogják. Természetesen időközben voltak kátyúfejlesztő akciók – úgy 
választások előtt –, egy rakomány kétes minőségű anyaggal próbál-
tak színvonalat előállítani, de az pont addig tartott, mint a választás, 
másnap már a sáncokban landolt, ahonnan nagyobb eső alkalmával a 
közeli szomszédok kertjeit javította fel és tette termékenyebbé. Tudom, 
hogy voltak az ókorban is csodák (hét), de ilyennel most a 21. század-
ban nem mindenki büszkélkedhet, sőt már egy tanknak sem lehetne a 
„testi épségét” garantálni – nemhogy egy ún. luxusnak –, ha rászánná 
magát egy próbaútra. Csak így tovább! Tisztelettel,
Bilibók Károly

Csatlakozom Lázár Elemér, Márton Áron utcai lakos véleményéhez. Ör-
vendek, hogy még sokan észreveszik a csíkszeredai Kossuth utcai for-
galom és sokszor kialakult dugók hátrányait. Sajnos egyesek nem lát-
ják kisvárosunk előnyeit, amit a város lakóinak a javára fordíthatnánk 
közös összefogással, a civilizáltabb, stresszmentesebb, nyugodtabb és 
boldogabb mindennapjainkért. Tisztelettel,
Kémenes Gabriella, a csíkszeredai Kossuth Lajos utca lakója

Találtam egy kulcscsomót pénteken 17 óra körül Csíkszeredában, a köz-
ponti parkban, a házikók mögötti pad mellett. Tulajdonosa hívhat a 0756-
784 306-os telefonszámon.
Szabó Ildikó

Azon még élő 70, 80 és 90 éves személyek figyelmébe, akik az édes-
apjuk szovjet fogságban eltöltött idejére vonatkozóan hivatalos igazolást 
szeretnének igényelni Magyarországról. Háborúban vagy a hadifogság-
ban elhunyt személyek esetében forduljanak a Honvédelmi Minisztéri-
um Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárához (e-mail: 
hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu). A fogságból hazatért szemé-
lyek esetében pedig forduljanak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárához (e-mail: info@mnl.gov.hu). Csíkszeredában a Petőfi utca 8. 
szám alatt lévő képviselői irodában továbbra is elkötelezetten próbálunk 
segíteni a bizalommal hozzánk forduló magyar ügyfeleinknek. Telefon: 
0266-311536, 0743-663590.
Veress Dávid

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

Valutaváltó

Euró               4,9228
Dollár            4,0636
100 forint       1,4192

Vicc
A tanító néni megkérdezi Gáborkát:
– Gáborka, mi a hajlékony ellentéte?
– Hajléktalan.

Időjárás

Csíkszereda
21° / 10°

Gyergyószentmiklós
21° / 9°

Marosvásárhely
26° / 13°

Székelyudvarhely
23° / 11°

21, 4, 34, 6, 27, 13

45, 38, 40, 8, 32  +10
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