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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIKOR LESZ?
– ... ez egy temető.
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Két skót találkozik:
– Hová mész? – kérdi az egyik.
– Lámpaernyőt akarok venni.
– Lámpaernyőt? Miért nem veszel 
inkább ...? (poén a rejtvényben)

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

Véleményét elküldheti

SIKER KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

Több lehetősége nyílik arra, hogy meg-
valósítsa terveit. Már csak élnie kell a 
kínálkozó alkalmakkal, és kamatoztat-
nia tudását, tapasztalatait.

Kezelje észszerűen a dolgokat! He-
lyezze háttérbe saját érdekeit, ugyanis 
hosszú távon sokat veszíthet, ha sza-
bad utat enged a feszültségnek.

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
első lépésként próbáljon békés hangu-
latot teremteni maga körül! Használja 
ki diplomáciai adottságait!

Úgy érzi, nagyobb a teher a vállán, 
mint amivel képes megbirkózni. Fordít-
sa energiáit a megoldások keresésére, 
és ha kell, kérjen segítséget!

Rendszerezze feladatait, és vegye fi-
gyelembe a határidőket! Állítson fel 
fontossági sorrendet, így szinte min-
den kötelezettségének eleget tehet!

Maradjon következetes, és próbáljon 
előrelátó lenni, ha végére akar járni a 
betervezett teendőknek! Szükség ese-
tén fogadja el a felkínált segítséget!

Nyugodtságának köszönhetően köny-
nyedén talál segítséget, ha elakad. Ne 
engedje, hogy a környezetében lévő 
feszült hangulat ennek véget vessen!

Az elmúlt időben befektetett munka 
végre meghozza gyümölcsét. Ám ne 
feledkezzen meg azokról, akik segítet-
ték, amikor Ön épp feladni készült!

Keressen megbízható személyeket, és 
ossza meg velük az ötleteit. Most nem 
kell attól tartania, hogy visszaélnek az 
Öntől kapott információkkal!

Ne vegyen minden megjegyzést sze-
mélyes sértésnek! Jelenlegi helyzetén 
csak akkor változtasson, ha azzal nem 
veszélyezteti anyagi biztonságát.

Ne vállaljon új tennivalókat, csak a fo-
lyamatban lévő ügyeivel foglalkozzon! 
Most bátran kézbe veheti azokat is, 
amelyekkel eddig nehezen boldogult!

Nagy lendülettel, illetve ösztönös tisz-
tánlátással hozza meg a döntéseit. 
Folytassa, amihez nekikezdett, és tö-
rekedjen még magasabb szintre jutni!

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

Néhány pontosítást fűznék a Köz-ügyes aláíró augusztus 31-ai írásához, 
amely ben a volt csíkszeredai Nemzeti Bank épületének költöztetéséről ír 
röviden. 1. Az épület egy szép kivitelezésű, 1938-ban készült középület, 
Csíkszereda építészeti értékeinek egyike, vagyis nem „régi épület”, ezért volt 
igény megmentésére, mert az akkori szocialista városrendezés útjában állt. 
2. Megmentése az akkori bankigazgatónak köszönhető, aki helyben és Buka-
restben sok ajtót végigkopogtatott, ami aztán sikerrel járt. 3. A költöztetés 
tervét Bukarestben készítették Iordăchescu építészmérnök irányításával, 
aki arról volt híres, hogy sikerült meggyőznie Ceaușescut, hogy nem min-
den templomot és más építészeti remekművet muszáj lebontani, hiszen az 
ő találmányának köszönhetően egy új módszerrel is el lehet költöztetni azt. 
4. A költöztetést az akkori Hargita megyei építő-szerelő vállalatra bízták, Rigó 
László építészmérnök irányításával. 5. Az épület 1984. július 29-én indult el 
„L” alakú útjára, és augusztus 29-én 20 óra előtt 2 perccel „érkezett” meg a 
kijelölt helyére. 6. A jelenlegi „Tapsteret” nem márványlapok borítják – mint 
írja –, hanem andezit néven ismert csiszolt burkoló/falazó anyag, amit járó-
lapok és térkövek készítésére használnak. 7. A „mélységes gödör” ott ma-
radt az épület elköltöztetése után, éveken, évtizedeket át – írja Ön. De hiszen 
ha 1984 augusztusában került sor az elköltöztetésre és utána nemsokára 
elkezdődött a mostani Szakszervezetek Művelődési Házának építése, ho-
gyan állhatott az a bizonyos gödör több évtizeden át? Tisztelettel,
Egy vélemény

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               4,9416
Dollár            4,1633
100 forint       1,4182

Vicc
– Hogyan tanítja úszni a varázsló a 
pókot?
– Hókusz pók-ussz!

Időjárás

Csíkszereda
19° / 5°

Gyergyószentmiklós
19° / 4°

Marosvásárhely
22° / 9°

Székelyudvarhely
21° / 8°

9, 23, 38, 20, 24, 18

38, 4, 21, 26, 15  +3

8 9 4 8 3 8

3 0 5 2 1 2

46, 8, 25, 19, 37, 41

0 1 4 5 1 8 3

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




