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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ORSZÁGÚTON
– ... a szondázás helyett.
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PORCIÓZÓ

Megy a vándorlegény az erdőben, egyszer 
csak találkozik egy rémséges, csúf banyával, 
s annak nagy fekete varjú ült a vállán. Köszön 
illendően, és menne tovább, de a vénasszony 
utána szól:
– Édes fiam! Ha megmondod, milyen állat ül 
a vállamon, háromszor megcsókolhatsz!
A legény elborzadva nézi a banyát a 
madarával, majd egyet gondol, és így szól:
– Krokodil!
– ...! (poén a rejtvényben) – mondja boldo-
gan a boszorka. 

Az erdőben

Valutaváltó

Euró               4,9265
Dollár            4,1619
100 forint       1,3934

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

Véleményét elküldheti

JÖVŐKÉP KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

26° / 14°

Gyergyószentmiklós

27° / 14°

Marosvásárhely

31° / 18°

Székelyudvarhely

29° / 15°

Rendkívül kitartó és céltudatos, ezért 
lehetőleg senkitől se hagyja magát be-
folyásolni! Mai eredményei kihatással 
lesznek további karrierjére.

Több megpróbáltatás vár ma Önre. 
Hivatásában korábbi hibákat kell meg-
oldania, magánéletében pedig félreér-
tések kereszttüzébe kerül.

Ma bevállalhat olyan teendőket is, 
amelyekkel eddig még nem volt dolga. 
Lépjen a tettek mezejére, de figyeljen 
oda a részletekre, és legyen óvatos!

Hiába tervezi meg okosan a tenniva-
lóit, az irányítás ma kicsúszik a kezei 
közül. Tegye félre a büszkeségét, és 
csupán a háttérből tevékenykedjen!

Ne hamarkodja el a fontos döntéseket 
még akkor sem, ha gyors válaszokat 
várnak Öntől! Magánéletében szokat-
lan fordulatokra számíthat.

Ne veszítse el az önbizalmát, ha a kö-
rülmények nem teszik lehetővé, hogy 
elvégezze a betervezett munkáit. Most 
csak rutinfeladatokkal foglalkozzon!

Nehezen tűri az ellentmondást, a bi-
zonyítási vágy ezúttal konokká teszi. 
Ha változtat egy kicsit az álláspontján, 
megkönnyítheti a dolgát.

Elemezze ki alaposan a munkahelyi 
problémáit, ugyanis addig nem lesz 
képes folytatni a teendőit, míg nem 
alkotott egy átfogó képet a terveiről.

Ezúttal egy olyan lehetőséget ragadhat 
meg, amely új irányba terelheti céljait. 
Hagyatkozzon a megérzéseire, de fo-
gadja meg mások tanácsait!

Alkalma adódik megszabadulni olyan 
terhektől, amelyek már egy ideje visz-
szahúzták a munkájában. Legyen ki-
tartó, semmitől se hátráljon meg!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek 
lelassítják a munkáját. Fontosabb ten-
nivalóit függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Próbálja meg kamatoztatni kreatív 
képességeit, és ne féljen letérni a 
megszokott útról! Tevékenységei során 
csak a lényegre összpontosítson!

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 semmi új Csíkszeredában a zöldségpiacnál – panaszolják az idősebb 
helybéliek. A legutóbb kialakított parkolóhelyeket a piacosok foglalják 
járműveikkel. A vásárlóknak nincs hol megállniuk, sem bent, sem pedig a 
környéken. Még az Eminescu utcában lévő egyetlen kerékpársávon (egy bár 
előtt) is járművek vannak megállva. Aztán egyirányúsították a piachoz való 
behajtást is – érdemes lenne megszámolni, hány ilyen van már ebben a 
megyeközpontban, ahol úgy tűnik, az a cél, hogy minél las sabb legyen a 
forgalom. Az Eminescu utcából lehet bemenni és a Kossuth Lajoson kijönni 
annak, aki azt betartja. Ami pedig az ott kínált árut illeti, abban sincs vál-
tozás. Az árusok szabnak árat, és ők teszik a tasakba/szatyorba a terméket 
is. Ez utóbbiak árai, azon kívül, hogy országos szinten magasak vagy a leg-
magasabbak, legtöbb esetben össze vannak keverve más vidéki/eredetű 
termékkel is. Lassan már nincs is más eper a piacon, mint a szatmárnémeti 
(tudtommal e város lakói nem is termesztenek epret, csak a környékbeliek). 
Cseresznye is csak (magyar) décsei van, és lehetne folytatni a sorolást. No 
meg az asztalra ömlesztett gyümölcskupacnak csak a külső, vevő felőli 
része – úgymond – eredeti, a többi keverék, maradék a régebbi napokról. 
A vásárló csak otthon veszi észre, hogy ezzel is átverték. Miközben romlik 
az áruminőség, nőnek az árak s mindenik árus szuper autóval közlekedik, 
egyre bosszúsabbak a vevők. Vajon hol vannak a minőségellenőrök vagy a 
fogyasztóvédelem (szak)emberei, miért nem ellenőrzik őket (gyakrabban)?
Köz-ügyes

A napokban mammográfiás vizsgálatról érdeklődő személy figyelmébe: 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban új, performáns mammográf 
készüléket szereltek fel, és az elmúlt időszakban a személyzet betanítá-
sa zajlott. Amint befejeződik az egészségbiztosítási pénztárral való 
szerződéskötés, üzembe is helyezi ezt a készüléket a kórház. Várhatóan 
a kö vetkező egy hónapban a kórházban ismét elérhetővé válik a mam-
mográfiás vizsgálat, és erre a készülékre alapozva komplex szűrővizs-
gálati szolgáltatást is igénybe lehet majd venni. 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Úgy tűnik, hogy befejeződött a csíkszeredai Kalász negyedben a terület-
rendezési és infrastrukturális beruházás. Azért tűnik úgy, hogy befe-
jeződött, mert valamilyen oknál fogva kimaradt a 39-es számú garzon 
északi oldalán található, romokban levő lépcsőfeljárat felújítása. Nem 
bűnbakot keresünk, hanem megoldást a polgármesteri hivatal részéről 
ennek a csúnya színfoltnak az orvoslására. Köszönjük az építő jellegű 
hozzáállást.
Ismeretlen

Csíkszentlélek községben mi lesz a közterületen lévő kőrakásokkal, 
mezőgazdasági gépekkel és a kifolyó trágyalével?
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.
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