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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTSEN!
– ... Méghogy maga tévedt el.
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A kamionsofőr remegve bemegy a 
rendőrségre, látszik rajta, hogy valami mi-
att nagyon ki van akadva.
– Mondja, biztos úr, vannak a faluban fe-
kete tehenek?
– Nincsenek.
– Hát fekete lovak?
– Azok sincsenek.
– És nagy fekete kutyák?
– Nincsenek.
– Hát akkor mégiscsak ... (poén a rejt-
vényben)

Baj van!

Valutaváltó

Euró               4,9262
Dollár            4,1357
100 forint       1,4056

Vicc

Két katona nagy ládát cipel a falu végén. 
Odamegy hozzájuk egy vénasszony, és 
megkérdezi tőlük:
– Mi van ebben a ládában?
– Az hadititok.
– De azért látom, hogy jó nehéz lehet.
– Hát persze! Tele van rakétákkal.

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

Véleményét elküldheti

HÁTTÉRLOBBI KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
30° / 15°

Gyergyószentmiklós
30° / 15°

Marosvásárhely
33° / 18°

Székelyudvarhely
32° / 17°

Nagyratörő célok fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon 
bele. Ossza meg terveit azokkal, akik 
később segítségére lehetnek!

Lépjen a tettek mezejére, és bátran 
ossza meg ötleteit bizalmasabb kol-
légáival! Mérlegeljen minden szakmai 
tanácsot, mielőtt döntéseket hoz!

Uralkodó bolygója segíti ezúttal Önt 
abban, hogy túljusson a szakmájában 
előforduló nehézségeken. Tevékenysé-
ge során legyen továbbra is precíz!

Legyen nagyon óvatos, ugyanis néhány 
meggondolatlan lépéssel könnyen 
elveszítheti mindazt, amiért eddig oly 
sokat küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Úgy érzi, túl nagy elvárásokat támasz-
tanak Önnel szemben. Igyekezzen vál-
toztatni ezen a helyzeten, és próbáljon 
meg kiállni az igaza mellett!

Képtelen kézben tartani az események 
irányítását. Törődjön bele, hogy a mai 
nap nem az Ön tervei szerint alakul, és 
maradjon alkalmazkodó!

Hivatásában törekedjen a hatékony-
ságra, fölösleges kockázatot azonban 
ne vállaljon! Úgy intézze a napját, hogy 
jusson ideje személyes ügyeire is!

Próbatételek sorozata vár Önre. Ki kell 
állnia a nézeteiért, olyan körökben kell 
megvédenie álláspontját, ahol eddig 
csak visszautasítást tapasztalt.

Ne vállaljon új teendőket, csak a folya-
matban lévőkkel foglalkozzon! Azokat 
részesítse előnyben, ahol csak pár lé-
pés választja el a végeredménytől!

Számos lehetősége adódik arra, hogy 
kamatoztassa képességeit. Azonban 
mielőtt bármibe is belekezd, mérlegel-
je az esetleges következményeket!

Bár fizikailag ma nem érzi magát a csú-
cson, szellemileg annál frissebb. Ezért 
főként olyan munkák után nézzen, 
amelyek az ismereteit gyarapítják!

Szerencsés napra készülhet, a körül-
mények úgy alakulnak, hogy irányító 
szerephez jut, illetve Ön diktálhatja a 
tempót. Most bátran kockáztathat!

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

A Székelyhon június 28-ai számában megjelent sms-re válaszolva tájékoz-
tatom a kilétét nem vállaló olvasót, hogy Hargita Megye Tanácsánál 2009 
óta foglalkozunk a vadkárok megoldásának lehetőségeivel, megtettünk 
minden intézkedést, amelyre a törvényes keretek lehetőséget biztosítot-
tak a helyi – megyei és települési – önkormányzatoknak. A problémánk-
kal magunkra hagytak, sarkítva úgy is fogalmazhatok, hogy a medvével 
nem foglalkozhatunk, csak a villanypásztor telepítésének szükségességét 
népszerűsíthetjük. A román kormány 2020-ig folyamatosan azzal érvelt, 
hogy az Európai Unió nem engedi a beavatkozást, bebizonyítottuk, hogy 
nem igaz, az Európai Unió csak arra kötelezi Romániát, hogy megőrizze a 
medveállományt, s annak érdekeit szem előtt tartva engedélyezze vagy 
ne a beavatkozást. És most már tűrhetetlen, hogy továbbra se legyen 
változás, mert egyre több emberáldozattal jár, hogy nincs konkrét bea-
vatkozás, ezért kell ismét Bukarestben hallatnunk a hangunkat. Eddig 
csakis a mindenkori kormányon múlott a probléma kezelése. Most van 
rá lehetőség, hogy megoldás szülessen, viszont a bukaresti állatvédő 
szervezetek ezúttal is meg akarják ezt akadályozni, ezért kell Bukarest-
ben tüntetnünk. A medvekérdésre tett megoldási javaslatainkat, valamint 
a meghozott intézkedéseket tanulmányozhatja a vadkarok.hargitamegye.
ro oldalunkon, további javaslatokat pedig az info@borbolycsaba.ro 
e-mail-címemre fogadok. Tisztelettel,
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Valószínűleg velem van baj, de kis városunk, Csíkszereda egyre mocsko-
sabb, elhagyatottabb, olyan, mintha nem lenne gazdája, pedig hát pa-
píron 4 is van, mert polgármester, alpolgármesterek és városmene dzser 
is van. Nem hiszem, hogy nem látják ezt a nemtörődömséget, ami a város-
ban uralkodik. Nincs utca-, térseprés, szemét van, a javítások, ásások 
nyomai nagy hanyagon vannak helyreállítva. Az utcabútorzatok tönk-
retéve, min denki ott parkol, ahol tud (zöldövezet, mozgássérült-parkoló, 
buszmegálló stb.). Az esővízlefolyók sok helyen el vannak dugulva (volt 
jelezve a Harvíznek, de a tanácsra hárítottak. Ott is volt jelezve, de ered-
mény semmi. Nem látják, vagy nem akarják látni? 
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

A gyászjelentőket, kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail címre.




