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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ERDŐBEN
– Határeset, de elfogadom! ...
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Szabó bemegy a krematóriumba, és érdeklő-
dik, hogy is mennek ott a dolgok. Elmond-
ják neki, hogy az embereket a kemencékbe 
teszik, s ott égetik el.
– De miért érdeklődik? Tán van önnek valaki-
je... aki...?
– Igen, kérem, az anyósomat szeretném 
elégettetni.
– Lehet... Menjen, és szállíttassa ide.
Szabó csodálkozva kérdi:
– Miért kéne ideszállíttatni? ... (poén a rejt-
vényben)

Érdeklődés

Valutaváltó

Euró               4,9270
Dollár            4,1655
100 forint       1,3891

Vicc
Az újoncot megkérdezik:
– Hova szeretne kerülni?
– A vezérkarba!
– Maga hülye?
– Miért, az a feltétel?

*
Csajszi odalép a szőke eladóhoz:
– Nem baj, ha felpróbálom azt a ruhát a ki-
ra katban?
– Nem, de van próbafülkénk is.

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

Véleményét elküldheti

A LEGJOBB VARIÁNS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
25° / 14°

Gyergyószentmiklós
26° / 14°

Marosvásárhely
32° / 19°

Székelyudvarhely
28° / 16°

Kizárólag Öntől függ, hogyan vészeli 
át a nap kihívásait. Ha nem őrzi meg a 
hidegvérét és kapkodva ítélkezik, holt-
pontra kerülhet néhány ügye.

Meglepetésekre készülhet, ami azzal 
is jár, hogy néhány tervét kénytelen 
lesz félretenni. A helyes döntések meg-
hozatalához most rögtönöznie kell.

Bár a szakmájában komoly tapaszta-
lattal rendelkezik, mégis rendszeresen 
akadályokba ütközik. Vesse be minden 
tudását, de maradjon megfontolt!

Kissé magasra tette a mércét saját ma-
gával szemben, ezért jobban tenné, ha 
visszavenne a tempóból és rendszerez-
né a betervezett munkálatait.

Hivatásában őrizze meg eddigi pozitív 
hozzáállását! A lényeges ügyekben ne 
a társaitól várja a megoldást, hanem 
merjen egyedül döntéseket hozni!

Hiába tervezi meg alaposan a teendő-
it, az irányítás most kicsúszik a kezei 
közül. Tegye félre a büszkeségét, és 
csupán a háttérből tevékenykedjen!

A sietség ezúttal nem vezet eredmény-
hez, ezért őrizze meg a nyugalmát, és 
legyen megfontolt a tevékenységei so-
rán! Figyeljen oda a részletekre is!

Rengeteg az intéznivalója, most több 
irányba kell koncentrálnia. Legyen tü-
relmes, mert hamarosan rendeződnek 
a dolgai az élet minden területén!

Úgy tűnik, az Önben felgyülemlett fe-
szültség végre oldódni látszik. Ezúttal 
olyan lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
amelyek új pályára állítják az életét.

Bonyolult napnak néz elébe, egymás 
után adódnak a váratlan szituációk. 
Használja fel szakmai adottságait, és 
mindig hallgasson az intuíciójára!

Növelje munkája hatékonyságát, és 
dolgozzon ki új módszereket! Csakis a 
tennivalóira összpontosítson, és ne ke-
veredjen bele mások magánügyeibe!

Több határidős munka vár Önre, ezért 
cselekedjen észszerűen. Ha lehet, ne 
változtasson a módszerein, hacsak a 
körülmények nem kényszerítik rá!

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 utóbbi években örömteli napokat tudhat magáénak az erdélyi ma gyar 
társadalom, hiszen településein gombamód szaporodik a különböző tár-
sadalmi, szociál-kulturális, sport-, vallási és egyéb hasznos objektumok 
kivitelezése, javítván az őslakosság komfortérzetét és megmaradási 
vágyát, főleg szülőföldön. Ez hangsúlyozottan igaz Székelyföldre is. Egy 
dolgot azonban nem nagyon értek. Mondjuk, ez nem nagyon számít, de 
mindezt nagy százalékban a magyar kormány adományaiból valósítjuk 
meg. És én itt keresem a román államot, ahova adót fizetünk, érdek-
képviseletünk kormányon van, tehát lényegében egy kedvező konjunk-
túra közepén találjuk magunkat. De ha már a felépítményekhez nem 
járulnak hozzá, jó lenne az infrastruktúrára fókuszálni, hiszen ahogy e 
lap is feltárta, e lényeges és alapvető tényező (is) romokban hever. Nem 
részletezem. De Váci Mihályt idézném: „Nem elég a célt látni,/ járható 
útja kell! Nem elég útra lelni,/ az úton menni kell!/ Egyedül is! Elsőnek,/
elöl indulni el!/ Nem elég elindulni,/ de mást is hívni kell!/ S csak az hív-
jon magával,/ Ki vezetni mer!” Kedves RMDSZ-vezetőink! Lehet-e ennél 
szebben fohászkodni a köz nevében? Tisztelettel,
Bilibók Károly

Kitépett bankautomatákhoz hasonlítanak Csíkszeredában a napokban 
leszerelt – több mint három éve már nem használt, nem üzemeltetett par-
kolóautomaták. A rendőrség szomszédságában, a Testvériség sugárúton 
kettőt is látni, amint elvitték a készüléket s ott maradtak a betonalapba 
öntött, mostanáig rögzítésükre használt, kiálló csavarok. Jó lenne, ha az 
ott maradt csavarokat is minél sürgősebben kitépnék, kivágnák stb. he-
lyükről, mert alig látszanak, alig észrevehetők, s bármikor (súlyos) bale-
setet okozhatnak. Ugyanakkor esztétikailag még városképrontóbbak, 
mint voltak a meggyötört, lerobbant, rozsdás gépezetek.
Köz-ügyes

Tiszta röhej! Kell seperni, portalanítani Csíkszeredában az utcákat, 
így igaz. De egy kitartó és szakadó eső után a patyolattiszta aszfaltot 
újraseperni fölösleges. A városvezetés erre nem gondol? Azt a pénzt 
inkább aszfaltozásra stb. kellene fordítani.
Székely Csaba alsó, Csíksomlyó

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

ÉVES AZ

Részletek: fb/optikaelit
Tel.: 0751 288 886

JÚLIUS 9-ÉN ÉS 10-ÉN
   NÉZZ BE
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Az ajándék látásvizsgálat mellett

akár az új szemüveged

is megnyerheted!




