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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Kovács idegesen megkocogtatja a tele-
fonfülke ablakát. A mögötte álló hölgy 
rászól:
– Ne legyen ennyire tapintatlan, uram! 
Nem látja, hogy bent egy idős nő beszél?
– Látta csak volna, mennyivel ... (poén 
a rejtvényben)

A régi időkből...

Valutaváltó

Euró               4,9349
Dollár            4,1837
100 forint       1,4186

Vicc

Orvos a beteghez:
– Na és, Józsi bácsi, milyen a hallása?
– Római katolikus.

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

Véleményét elküldheti

ARÁNYVESZTÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
19° / 9°

Gyergyószentmiklós
19° / 9°

Marosvásárhely
20° / 10°

Székelyudvarhely
21° / 10°

Kissé megingott az önbizalma, nehe-
zére esik döntéseket hozni. Ha teheti, 
kerülje el azokat a kényes helyzeteket, 
ahol véleményt kell nyilvánítania!

Számos kihívás vár Önre, több meg-
oldhatatlannak tűnő nehézséggel kell 
majd megküzdenie. Ha türelmes ma-
rad, eredményesen zárhatja a napot.

Szellemi képességeivel kivívhatja tár-
sai megbecsülését. Azonban kerülje el 
az olyan szituációkat, amelyek nem a 
legjobb színben tüntetnék fel Önt!

Figyeljen a kötelezettségeire, és ne 
legyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig 
akkor is igyekezzen betartani, ha ez 
komoly erőfeszítést igényel Öntől.

Személyes viszonyok kerülnek ma elő-
térbe. Uralkodó bolygója mindenben 
támogatja Önt, így most a megoldatlan 
kérdéseket is könnyen tisztázhatja.

Olyan problémákkal szembesül, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Ezúttal nagy szüksége lesz kreatív 
gondolkodásmódjára és kitartására.

Ne az eredményekre törekedjen, in-
kább maradjon higgadt, és próbáljon 
jó hangulatban tevékenykedni! Ez fogja 
ugyanis meghozni a sikereket.

Helyezze első helyre az érdekeit, de 
számítson arra is, hogy ez ellenszen-
vet válthat ki a kollégáiból. Szükség 
esetén kössön kompromisszumokat!

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viták 
hatással legyenek a magán ügyeire! 
Próbálja megőrizni a nyugodtságát, és 
cselekedjen mindig észszerűen!

Zárja ki a zavaró tényezőket, csak a 
feladataira koncentráljon! Határtalan 
lelkesedésének köszönhetően szinte 
minden akadályon képes lesz átlépni.

Vizsgálja felül célkitűzéseit, és dol-
gozzon ki új módszereket, amelyek 
hatékonyabbá tehetik a munkafolya-
matokat. Most segítségre is számíthat.

Teremtsen rendet a magánéletében, 
ne halmozza tovább a problémákat! 
Vegye észre, hogy hol tévedett, és ne 
kövesse el ugyanazokat a hibákat!

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 szegényedésről beszélünk Székelyföldön – minden 2000 lakosú 
községben hiányzik 300–500 tehén, 1000–5000 juh, 1000 ló, letétben 
levő faanyag, ami most nincs. A házból egyből az útra fordulnak ki a régi 
gazdaemberek télen, az istálló felé még ösvényt sem sepernek. Ez van, 
és a vezetők legtöbb esetben mint törvényhozók kapták a fizetésüket.
Ismeretlen

A legdrágább, legtöbbe kerülő gödör, legalábbis így maradt fenn az 
idősebb csíkszeredaiak emlékezetében mostanig, az a mélye dés/
gödör, amelyik azután maradt, hogy a (volt) Román Nemzeti Bank 
épületét odébb tolták. 1984 augusztusának jó részét Csíkszeredában 
töltöttem. Ott csodáltam meg, amint a Román Nemzeti Bank 1938-ban 
emelt épületét sínekre rakták és hátrébb vontatták. Ekkor alakították 
ki ugyanis a diktátor számára a „taps teret”, s a márványlapokhoz nem 
illőnek ítélték a régi épületet. Helyére „korszerű” művelődési házat 
emeltek. Érdekes, hogy a bankban az egy hónapig tartó költöztetés 
idején mindvégig folyt a munka. A 2400 tonnányi épületet közel 130 
métert „szekereztették” – írta a Háromszék lapban Szekeres Attila 
2019 januárjában, amikor arról emlékeztek, hogy „életének 90. évé-
ben elhunyt Bukarestben Eugeniu Iordăchescu építészmérnök, aki-
nek huszonkilenc olyan épületet sikerült megmentenie a lebontástól, 
amelyek útjában álltak Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor mega-
lomániás városrendezési terveinek”. Emlékeztetőül: ez az épület – ma 
is áll az elköltöztetett helyén, a közelébe/helyére épített Szakszervezeti 
Művelődési Ház hátánál – mielőtt „útra kelt volna”, rendkívül kemény 
alapból (vasbeton) elkészült az út, amelyen át az eltolás/csúsztatás 
megtörtént; aztán ottmaradt a helye, a mélyedés/gödör éveken, évtize-
deken át. Később valamennyire zöldövezetté rendezték a helyet. Egyéb-
ként ide, eredetileg – többek között – megyei könyvtárat akartak építe-
ni, majd felvetődött a szomszédos iskola sporttermének létrehozása, 
azonban – mostanig – mindig közbejött valami. Most végre elkezdődött 
a sportterem megépítése. Értékesítik, újból felhasználják valamire 
ezt a sok pénzbe került utat, amelyen odébb tolták a bank épületét. A 
megyeközpont egyik „fekete” foltja/pontja megoldást nyer(t). 
Köz-ügyes

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




