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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI TÖRTÉNIK ITT?
– Ez orvosi titok.
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Kovács kúszik a sivatagban. A vize már két 
napja elfogyott, erejének végén tart. Egyszer 
csak felpillant, és meglát egy eszkimót a 
szánján, szánhúzó kutyák társaságában. 
Mivel azt hiszi, hogy hallucinál, összeesik, 
és elájul. Arra tér magához, hogy a kutyák 
nyalogatják az arcát.
– Hála Istennek, mégsem képzelődtem! – 
kiált fel. – Kérem, segítsen, eltévedtem!
– Hah! – kiált fel az eszkimó. ... (poén a rejt-
vényben)

Segítsen!

Valutaváltó

Euró               4,9260
Dollár            4,1256
100 forint       1,4029

Vicc

– Mi van a vámpír szobájának a falán?
– Teljes vérkép.

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

Véleményét elküldheti

TELJES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 14°

Gyergyószentmiklós
27° / 14°

Marosvásárhely
32° / 18°

Székelyudvarhely
30° / 16°

Hivatásában nézzen szembe a tények-
kel, és fogadja meg a tapasztaltabb 
társai javaslatait, még akkor is, ha ez 
kis pluszmunkát eredményez Önnek!

Váratlan események borítják fel a te-
vékenységét, ezért újra kell terveznie 
a napját. Cselekedjen racionálisan, és 
válassza az egyszerű megoldásokat!

A folyamatban lévő feladatok kissé 
meghaladják a bíróképességét, ezért 
fogadjon el minden segítséget, és csak-
is bevált módszereket alkalmazzon!

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

Bár több kiváló ötlete támad, tettre-
készsége ezúttal bizonytalan. Mielőtt 
bármibe is belefogna, mérje fel a le-
hetőségeit, valamint a körülményeket!

Kissé felgyorsulnak az események. 
Munkája jelentősen megnő, és újszerű 
dolgokat kell elfogadnia, magánéleté-
ben pedig fordulatok várnak Önre.

Ha teheti, ma kizárólag olyan megbízá-
sokat vállaljon, amelyek nem haladják 
meg az energiáit és egyedül is könnyen 
meg tud birkózni velük!

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

Céltudatossága, valamint kiegyensú-
lyozott lelki állapota arra ösztönzi Önt, 
hogy helyezze napirendre azon témá-
kat, amelyeket régóta tisztázni akar!

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

Fontolja meg a lépéseit, ugyanis ha 
könnyelműen dönt, olyan hibákat kö-
vethet el, amelyek tévútra viszik! Szük-
ség esetén forduljon tanácsokért!

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

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

Az USR PLUS újra napirendre tűzte a különnyugdíjak ügyét. Már különöseb-
ben nem is érdekel, mert a végeredményt úgyis előre tudjuk borítékolni. 
Nekem a meglepő inkább a Nép Ügyvédjének kormánykoalíciós jelöltje, 
F. Gy. magyarázata volt. Az alany tavaly vonult nyugdíjba 49 évesen, és 
több mint 10 000 lej a megállapított kapnivalója. Magya rázata: „az igaz-
ságszolgáltatási rendszerben az ügyészekre és bírákra nehezedő nagy 
nyomás indokolja a korai nyugdíjba vonulást”. És akkor eltöprengek 
az Iliescu- per vagy a marosvásárhelyi pogrom által kiváltott óriási nyo-
máson, amit egyszer valószínűleg le fognak zárni. De ugyanakkor fel-
vetődik bennem egy másik, sokkal szélesebb társadalmi réteg, például 
az építőmunkások, akiknek nem tart senki se napernyőt, se e sernyőt – 
bármilyen szélsőséges is az időjárás –, az átadás mindig szoros, és a leg-
nagyobb, hogy értéket termelnek, gyakran nemzeti örökséget. Az lehet, 
hogy az IQ-juk hiányosabb, de nélkülük még az ügyvédek is barlanglakók 
lennének, és nem szabad elfáradniuk 49 évesen, 65 után pedig már nem 
sokáig dúskálnak a nekik megítélt könyöradományban. Ezenkívül ne 
feledjük M. G. Puzo híres író (Keresztapa) mondását se, miszerint „egy 
aktatáskás ügyvéd többet tud lopni, mint ezer felfegyverzett férfi”. Egy 
közös dolog azért van a bírák és az ácsok kapcsolatában. Ha kalapács 
kerül a kezükbe, mindent szegnek látnak. Tisztelettel,
Bilibók Károly 

Csíkszeredától 72 kilométerre lakom, 80 éves elmúltam, a nyugdíjamat 
bankszámlára küldik. Két hónapja megkaptam a végzést a kárpótlás 
megállapításáról, de a nyugdíjosztálytól még nem kaptam egy lejt sem. 
Megkérem Veress Dávid urat, aki jártas ez ügyben, adjon tanácsot, 
mitévő legyek.
László

Tisztelt ANRE, Nagy-Bege Zoltán! Már januártól jönnek az emelt villany-
számlák, addig 50–60 lejt fizettünk, azóta már 80–90 lejt, és van, 
amikor hetente küldik a számlákat. Maguk a jó fizetésért nem csinálnak 
abszolút semmit, az ilyen intézményt fel kellene számolni, ha már nincs 
beleszólásuk, és csak eszik a nép pénzét.
Lajos

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




