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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI EZ OTT?
– ..., de remélem hamar megszokja.
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Ábel meggazdagodva, öregen visszalá-
togat szülőföldjére. Felkeresi a bátyját, 
aki még mindig a disznókra vigyáz.
– Irigyellek, Ábel – mondja az keserűen.
– Miért?
– A gazdagságodért.
– Miért, te mit csinálnál, ha gazdag 
lennél?
– Hogy mit? Hát ... (poén a rejtvényben)

Ha gazdag lenne...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7216
Dollár            4,2706
100 forint       1,4384

Vicc
Feleség a férjnek:
– Zoli, átmegyek öt percre a szomszéd-
ba. Keverd meg a levest félóránként.

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

Véleményét elküldheti

MODERNIZÁLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
25° / 13°

Gyergyószentmiklós
26° / 14°

Marosvásárhely
29° / 17°

Székelyudvarhely
28° / 17°5/40 18  29  21  35  36  2

JOKER 17  14  37  41  26  +7

Noroc Plus 329223

Super Noroc 594386

6/49 36  29  2  28  16  34

Noroc 0873927

Lottó

Bár reménytelennek tűnnek a folyamat-
ban lévő teendői, némi támogatással 
egyenesbe hozhatja munkáit. Ha lehet, 
legyen mindenkivel együttműködő!

Kiváló ötletekkel áll elő, de nincs meg 
Önben az a lendület, amellyel ezeket 
megvalósítsa. Tegye félre a büszkesé-
gét, és bátran forduljon segítségért!

A mai napon a személyes kapcsolatok 
kerülnek előtérbe. Ha nyitott marad, új 
viszonyokat építhet ki, a régieket pedig 
magasabb szintre emelheti.

Ne engedje, hogy a váratlan helyzetek 
megzavarják a higgadtságát! Őrizze 
meg az önfegyelmét, és bízzon az ese-
mények szerencsés kimenetelében!

Munkahelyén ma kisebb szócsata ala-
kul ki, amelyből megpróbál diszkréten 
kikeveredni. Viselkedjék megértően, 
érvényesítse a diplomáciai készségét!

Szokatlan körülmények teszik bonyo-
dalmassá a napját, ámde a változások 
pozitív dolgokat is hoznak Önnek. Vegye 
észre a kínálkozó lehetőségeket!

Bármilyen szituációval is szembesül, 
maradjon tárgyilagos. Törekedjék a csa-
patmunkára, és igyekezzék egy hullám-
hosszra kerülni a kollégáival!

Hivatásában eredményekre vágyik, szá-
mos tennivalónak próbál a végére járni. 
Komoly lépéseket tehet, ha gyorsan cse-
lekszik, és nem tétovázik.

Leleményességének köszönhetően min-
den következményt számításba tud ven-
ni. Használja ki ezt a helyzetet, és vágjon 
bele halogatott munkáiba!

Rossz passzban van, szinte senkivel 
sem képes szót érteni, ráadásul pár te-
endője holtpontra kerül. Vonuljon a hát-
térbe, és onnan tevékenykedjen!

Függőben lévő ügyek kerülnek napirend-
re. Szedje össze a bátorságát, és nézzen 
szembe a gondokkal! Ezáltal akár az ön-
bizalmát is megerősítheti.

Kissé erőszakosan akarja érvényesíteni 
az elképzeléseit. Változtasson a hoz-
záállásán, mert csupán így lesz esélye 
eredményesen zárni a napot!

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

Tisztelt megyei elnök úr! A 90 év, ami a hátam mögött van, jelenleg az in-
terneten, a világhálón ülve járom az utakat a világban. Napirenden vagyok 
a világ eseményeivel is, az utak építésével a megyében. Csak éppen erről 
a 600 méterről nincs említes, a Gagy faluban levő 136-os megyei útról, 
ami félbemaradt kb. egy éve. Ülök a kapu előtti kis padon, nézem a sarat, 
a nagy port, amin a gyermekek futnak iskolába. 30 lakóház, 600 méteren 
60 szavazópolgár, 25 kocsi megérdemelné a megígért aszfaltutat. Nem 
beszélve arról, hogy megosztotta a utca lakóinak nézeteit a választott 
vezetők iránt. Panaszkodnak nekem, hogy írjam meg. Hát megírtam. A 
magam nevében csak annyit, hogy lehet, az én utam már le van aszfaltoz-
va, ami egy másik irányba vezet. Tisztelettel,
id. Katona Péter

Jó hír a MÁV-tól, hogy az erdélyi városok nevét magyarul is kiírják a me-
netrendben, de mikor lesz kiírva a csíkszeredai vasútállomás épületének 
mindkét oldalán magyarul is, hogy Csíkszereda? Erre ki figyel oda?
Ismeretlen

Javaslat Etéd és minden más település medveproblémájának a meg-
oldására. Az 500 etédi aláíró ne kérjen, ne könyörögjön senkinek, ha-
nem pereljék be a környezetvédelmi ügynökséget és minisztériumot. 
Követeljék az okozott károk valós értékének a megtérítését. Az RMDSZ és 
minden más párt segítse az embereket jogászaival és pénzzel. Amikor a 
minisztérium és a kormány szembesül a sok ezer, tízezer peres üggyel és 
kártérítések kifizetésével, akkor talán meggondolja magát. Tisztelettel,
Jakab Dénes

Szomorú ismeretlen, aki olvassa a véleményeket, hogy egyesek még 
műveletlenek is. Mindenkinek nem adatott meg a nagy szerencse, de ez 
nem hatalmazza fel, hogy így írjon. A székely szereti kimondani az igaz-
ságot, ami sokaknak fáj. Az is igaz, hogy minél több van, annál több kell. 
Nem irigységből mondta valaki, és ez így is van.
Ismeretlen

Az ingyenes üdülőjegyek miatt nőnek az árak a vendéglátóknál. Egyesek 
ingyen vouchereznek, mások meg drágábban vacsoráznak.
Ismeretlen

Érdekes, a kommunista-szocialista rezsimben a medvéknek is volt laká-
suk (erdő). Most a csodás kizsákmányoló kapitalizmusban nincs se a 
medvének, (erdő) se a szegénynek lakása.
Ismeretlen 

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven 
íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye




