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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– ... csak egyet találtunk.
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Egy tehetségtelen poéta magából ki-
kelve üvölt az irodájában:
– Szóval ön azt meri mondani, hogy a 
verseim silány fércművek? Hát vegye 
tudomásul, ha Petőfit, József Attilát 
és Adyt már régen elfelejtették, az 
én könyvem ott lesz minden család 
könyves polcán!
A szerkesztő bólint.
– ... (poén a rejtvényben)

Vegye tudomásul!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7322
Dollár            4,2606
100 forint       1,4393

Vicc

– Fiatalember, láttam, hogy titokban 
megcsókolta a lányomat. Azt ugye 
tudja, hogy én ezt nem szeretem?
– Na látja, néni, ezért csókoltam meg 
inkább őt!

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

Véleményét elküldheti

KOALÍCIÓS VÁLSÁG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 10°

Gyergyószentmiklós
27° / 12°

Marosvásárhely
31° / 15°

Székelyudvarhely
29° / 15°

Felgyűltek a tennivalói, ezért most több 
irányba kell kiterjedjen a figyelme. Le-
hetőleg maradjon mindenben megfon-
tolt, és kerülje a spontán lépéseket!

Kiszámíthatatlanok a reakciói, ennek 
fényében hajlamos szélsőségesen ítél-
kezni. Vonuljon vissza, és igyekezzék 
egyensúlyba hozni a lelki világát!

Rendkívül szerencsés napnak néz 
elébe, így bátran kockáztathat. Ámde 
bármibe is belekezd, előtte mérlegelje 
a lehetséges következményeket!

Megingott az önbizalma, ezért a mai 
nap cseppet sem alkalmas a fontos 
döntések meghozatalára. Szentelje 
idejét főleg a személyes kapcsolataira!

Fogadja érdeklődéssel az Ön elé kerü-
lő kihívásokat! Sok élményben lehet 
része, ezért tekintse tapasztalatszer-
zésnek a most kezdődő folyamatokat!

Elővigyázatosan vágjon bele az új ten-
nivalók kivitelezésébe! Őrizze meg a 
nyugodtságát, és legyen segítőkész, 
amikor segítségért fordulnak Önhöz!

Bátran belefoghat a hosszú távú tervei-
be, ugyanis a pozitív hozzáállásának 
köszönhetően ezúttal képes lesz a 
helyes irányba terelni a tevékenységét.

Lendületesen áll neki a munkájának, 
és szinte mindenre talál megoldást. 
Tűzzön ki új célokat, majd kezdje el ki-
dolgozni a sikerekhez vezető utat!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
így szüksége lesz minden szakmai 
tapasztalatára, hogy átvészelje a mai 
napot. Óvakodjék a kockázatoktól!

Képtelen kiállni az elképzelései mel-
lett, és hibát hibára halmoz. Ha teheti, 
kizárólag rutinmunkákkal foglalkoz-
zék, és kerülje a viszályhelyzeteket!

Meglepő fordulatokra készülhet, me-
lyek később új megvilágításba helyezik 
a lehetőségeit. Koncentráljon a részle-
tekre, és cselekedjék racionálisan!

Hirtelen döntései beláthatatlan követ-
kezményeket eredményezhetnek. Ha 
lehet, ma ne rögtönözzön! Hagyja, hogy 
mások irányítsák a folyamatokat!

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

Sajnos Tusnádfürdőn is van minden utcának saját medvéje, időpont 
nélkül sétálnak, megoldás meg semmi! 
Ismeretlen

A huszárok márciusban nem vonulhatnak lóháton, a magyar Mikulás nem 
jöhet be a városba lovasszekérrel, de mások nyugodtan lovagolhatnak 
Marosvásárhelyen.
Ismeretlen

Nemcsak hogy elveszik az áramot, hanem megadják, és veszik el, 
többször egymás után, játszadoznak valakik zsebére.
Ismeretlen 

Zsögödfürdőn a borvízkútnál találtak egy kulcscsomót. Megtalálható Tap-
loca 116. szám alatt. Telefon: 0743-759995. 
Ismeretlen

Megmondaná már valaki, hogyan lehet megbékélni azzal, aki nem akar? 
Akinek nincs más ötlete, jobb, ha hallgat. 
Úzvölgye

Találtam egy fülbevalót a szentegyházi strandon, tulajdonosa hívjon a 
0753-202461-es telefonszámon.
Ismeretlen

Isten áldása Csaba testvér gondolataira! Értse meg a román politikum, 
hogy ha kell nekik a fáradságos munkánk, az adóba befizetett pénzünk, 
akkor fogadják el nyelvünket, zászlónkat, szimbólumainkat.
Megemlékező

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




