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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KETTECSKÉN
– ... jól világít az új kvarcórám.
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– Hát te miért szomorkodsz, cimbora?

– Nem tudok síremléket emelni az any-

ósomnak.

– Én azt hittem, hogy él.

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Mi van, haver?

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

Véleményét elküldheti

SEGÉDANYAG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Ha a szomszédos Kovászna megyében sürgős megoldásként a Vaslui 

megyei „kölcsönrendőrökkel”, vizsgabiztosokkal próbálták csökkente-

ni a gépjárművezetői elméleti és gyakorlati vizsga közötti, olykor több 

hónapos várakozási időt, akkor ezt a leleményes és hasznos megoldást 

Hargita megye esetében is mielőbb gyakorolni kéne. Ha ott, Háromszéken 

szombaton, de még vasárnap is 246-an vizsgázhattak a tanulóvezetők, 

akkor ez Hargita megye esetében is lehetséges kell legyen. Ez pedig nem 

a tanulóvezetőkön múlik. Nemde?

Veress Dávid

A gépjárművezetők tehetők felelőssé a közúti balesetek miatt, viszont 

azt azért jó tudni, hogy az autók műszaki állapotának hiá nyosságai leg-

alább annyira, ha nem a leginkább felelősek a balesetekért. Ugyanakkor 

az egyre fiatalodó autóállomány egyik eredménye éppen a balesetek 

számának csökkenése. 

Ismeretlen

A Hargaz kiközölte, hogy a gáz ára 300 százalékot fog nőni, vagyis 122,36/

kWh-ról 365,24 lejre áfa nélkül, de azt nem, hogy ebből nekik menyi lesz 

a nyereségük. Ezt sok fogyasztó, nyugdíjas, minimálbérből élő nem tudja 

kifizetni. Tudom, ha nem tetszik, válasszon más szolgáltatót, ezt mondja 

a munkaadó is, aki mini málbérért dolgoztat, de ő dúskál minden jóban. 

Egy családapa, akinek elege van ebből a vadkapitalista rendszerből

Tisztelt csíkszeredai tanács, tisztelt várost takarító cég, megkérjük, néz-

zenek körül a Mérleg utcai szelektív szemétgyűjtő pontnál, hogy milyen 

rend uralkodik ott. A tárolót szétszerelték, csupa  szemétdomb az egész, 

a mellette levő gázelosztó pedig közvécévé alakult! Csupa fertő az egész!

Ismeretlen

Na azt szeretném látni, mi lesz a nagymenőkkel, ha a csíkszeredai Lejtő 

utcában beüzemelik a sorompót, és nem juthat be bárki autóval kénye-

kedve szerint a sétálóutcába.

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               4,9479

Dollár            4,2728

100 forint       1,3787

Vicc

– Doktor úr, a bátyámnak láza van.

– Magas?

– Hát, tőlem egy fél fejjel magasabb!

Időjárás

Csíkszereda

18° / 3°

Gyergyószentmiklós

19° / 3°

Marosvásárhely

21° / 6°

Székelyudvarhely

20° / 4°

34, 37, 31, 28, 9, 13

4, 44, 41, 37, 9  +10

1 6 1 8 4 3

0 8 0 8 3 9

45, 3, 35, 20, 21, 32

3 7 4 5 9 5 6

Új célkitűzéseket talál magának, de 

eközben megfeledkezik a korábban tett 

ígéreteiről. Kerülje el a kellemetlensé-

geket, és hangolja össze a feladatait!

Mozgalmas napra készülhet. Dolgozza 

fel a történteket, majd tisztázza a 

félreértéseket! Használja ki a lelemé-

nyességét a céljai érdekében!

Szakmai téren ezúttal szokatlan ten-

nivalók várnak Önre, amelyeket sorra 

véghez vihet. A célok érdekében csele-

kedjen összhangban a kollégáival!

Ne számítson segítségre, de az útjába 

kerülő buktatók elől se hátráljon meg! 

Ha lassan is, de rendre mindent meg 

tud majd oldani saját erejéből.

Energiája csökkenőben van, így 

hajlamos arra, hogy elvállalt teendőit 

napról napra tovább halogassa. Igye-

kezzen legyőzni rossz hangulatát!

Ne hagyja, hogy viszály alakuljon ki 

a környezetében! Vizsgálja felül a 

holtpontra sodródott munkáit, majd 

dolgozzon ki új módszereket!

Hivatásában váratlan eseményre 

készülhet, amely kissé megzavarja 

Önt. Vigyázzon, nehogy sietségében 

felelőtlen döntéseket hozzon!

Tele van energiával, ezért hajlamos töb-

bet vállalni a kelleténél. Most jobban 

teszi, ha visszavesz a tempóból és több 

figyelmet fordít önmagára.

A mai napon az őszinteség dominál az 

életében. Lehetőleg olyan körökben 

próbáljon meg mozogni, ahol nem 

élhetnek vissza az Öntől hallottakkal!

Komoly eredményeket könyvelhet el, 

amennyiben kiaknázza lehetőségeit. 

Őrizze meg az önuralmát, és lehetőleg 

ne nyilatkozzon meggondolatlanul!

Komoly próbatétel előtt áll. Ki kell áll-

nia a nézeteiért, illetve olyan területen 

kénytelen megvédeni az álláspontját, 

ahol eddig nem mozgott otthonosan.

Ma olyan körülmények vetődnek Ön 

elé, amelyekkel kamatoztathatja az 

adottságait. Mielőtt bármibe belevág-

na, mérlegelje a következményeket!

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.
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