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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AMIKOR ÉPPEN KILÉPETT...
– Ugyan, kislányom, pezsgőt bontott.
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Az orvosi rendelőben ijedten ugrik fel az 
egyik beteg a vizsgálóasztalról:
– Elnézést, doktor úr, véletlenül ráültem 
a szemüvegére.
– Ne is törődjön vele – legyint az orvos 
–, ... (poén a rejtvényben)

Rendelőben

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

Véleményét elküldheti

ERŐSORREND KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a si-
ker kulcsa az apró részletekben rejlik. 
Maradjon mindvégig következetes!

Rengeteg energiával rendelkezik, emel-
lett egy olyan esély sodródik Ön elé, 
amivel egyensúlyt teremthet az életvite-
lében. Őrizze meg a higgadtságát!

A mai napon számos tennivaló vár Ön-
re, így sok energiára lesz szüksége. Ke-
rülje a felesleges konfrontációkat, és 
adja ki magából a feszültséget!

Kiváló ötletek fogalmazódnak meg 
Önben. Ossza meg elképzeléseit pozi-
tív gondolkodású munkatársaival, így 
felgyorsíthatja a kivitelezést.

Legyen mindenben alapos, de ne fogja 
vissza kreativitását! Fontos lépéseket 
tehet a karrierjében, ha megfogadja 
társai tanácsát.

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
ezért maradjon óvatos! Bővítse isme-
reteit, csupán így tud majd megoldáso-
kat találni a problémára.

Alaposan gondolja át, hogy kit avat a 
bizalmába! Ha nem a megfelelő sze-
mélyre bízza terveinek részleteit, a 
dolgok kicsúszhatnak a kezéből.

Semmi sem alakul a tervei szerint. 
Igyekezzen elkerülni a vitákat, mert a 
szavait könnyedén Ön ellen fordíthat-
ják, jó szándékát pedig félreérthetik!

Holtpontra került a teendőivel, így kis-
sé elveszítette az önbizalmát. Csakis 
úgy lesz képes túllépni ezen a szituáci-
ón, ha új célokat tűz ki magának.

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi 
körülményekhez! Ne essen pánikba a 
negatív események miatt, mert képes 
hamar felül emelkedni a gondokon!

Bármilyen döntésre készül, előtte is-
merjen meg minden egyes körülményt, 
majd elemezze ki őket! A látszat mö-
gött ugyanis akadályok rejtőzhetnek.

A hivatásbeli események nem alakul-
nak az óhaja szerint, ezért hajlamos 
túlzásokba esni. Változtasson az állás-
pontján, legyen mindenkivel megértő!

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

Késleltetve éveken át, jövőben kezdődhet el a víz- és csatornahálózatok 
fejlesztése – adja hírül a lap egyik számában. Ha valamilyen beruházás 
késéséről van szó Hargita megye központja esetében, akkor szinte biztos 
belekerül két – mostanig eléggé elhanyagolt városrésze a városnak, és-
pedig Csiba és Szécseny. Például ez utóbbi esetében már csak egy dolog 
biztos, hogy minden évben ki kell(ett) fizetni a kiszabott adót. A város-
hoz tartozó utcákat, illetve azok kátyúit csak a nyarak végén, esetleg 
őszönként sikerül(t) kijavítgatni, ez az idén is nyögvenyelősen sikerült, 
helyenként olyan 8–10 cm-es kövekkel, amilyeneket még erdei utakon 
is alig-alig látni. Hogy ne is említsem azt a mintegy 3 km-es útszakaszt, 
amelyen a csibai út egybe/egymásra esik a 123F jelzésű megyei úttal, 
amely most – nyár és turisztikai szezon vége felé is – tele van betömetlen 
gödrökkel. Évek óta hallani/olvasni, hogy 2 év múlva ez meg az lesz. Csak 
azt nem lehet tudni, mikortól számítódik ez a 2 esztendő. Továbbá a fent 
említett cikkben arról olvashattunk, hogy a szennyvízhálózat létrehozá-
sa, azért nem támogatható az Európai Unió által, mert Csiba több mint 2 
kilométerre terül el a várostól. Azt tudom, hol ér véget Csíkszereda ezen 
a részen, csak azt nem, hogy Csiba hol kezdődik – s persze hol ér véget 
– Szekelyudvarhely felé. Mert az előbbit város végi tábla jelzi, az utób-
bit pedig semmi. Vagy mégis tudják a városnál ezeket a dolgokat, csak 
az ott lakókkal nem tudatják? Mert a gépjárművezetők jól tudják, hogy 
bizonyos forgalmi sza bályok – pl. sebesség a városrészben, gyalogát-
kelőknél stb. – más nagyságrendűek aszerint, hogy helységen belül vagy 
azon kívül köz lekednek. Aztán az is kiderül, hogy mégis van/lesz megol-
dás, a jövőben sor kerül mindkét beruházás – víz- és csatornahálózat – 
létrehozására. Már csak azt kell(ene) tisztázni, hogy mit is jelent a jövő, 
valóban 2022-t, vagy ez is egy átverés lesz?
Köz-ügyes

De bizony dettó, Erdély és a Krím esete. A Krím népszavazással kérte 
magát Oroszországhoz, Erdély románsága nem ugyanezt tette, hogy 
egyesüljön Ó-Romániával!? De bizony! A különbség csak annyi, hogy a 
Krím 1783 óta orosz föld, és az is marad, amíg Oroszország létezik. És 
Erdély? Nocsak, itt valami már hibázik!
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

Valutaváltó

Euró               4,9334
Dollár            4,1970
100 forint       1,4074

Vicc
– Hogy hívják németül a jegesmedvét?
– ?
– Der Medve!

Időjárás

Csíkszereda
19° / 8°

Gyergyószentmiklós
19° / 8°

Marosvásárhely
20° / 9°

Székelyudvarhely
20° / 9°

4, 18, 7, 14, 37, 33

43, 21, 32, 6, 5  +19

 9 6 9 6 2 8

2 5 6 5 5 7

17, 36, 32, 27, 19, 5

0 1 6 5 7 1 3

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




