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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– ... nem fogtok üres kézzel jönni.
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A ... 
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SVÁJCI
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KERÜL

Nyuszika ül a parton. Mögé áll a béka, 
és befogja a nyuszika szemét:
– Nyuszika, találd ki, ki vagyok!
A nyuszika hátraemeli a kezét, és elkez-
di tapogatni a béka fejét. Közben azt 
mondja:
– Neked se hajad, se füled nincs, se 
bőröd nincs... Te vagy ...! (poén a rejt-
vényben)

Ki vagyok?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7277
Dollár            4,2688
100 forint       1,4319

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

Véleményét elküldheti

VÉGÁLLOMÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

27° / 10°

Gyergyószentmiklós

27° / 12°

Marosvásárhely

31° / 16°

Székelyudvarhely

29° / 14°

Bonyodalmas napra készülhet, bár jók a 
megérzései, azért vegye számításba az 
esetleges következményeket is!

Hajlamos engedni a kísértéseknek, emi-
att könnyelmű döntéseket hozhat. Őriz-
ze meg az önfegyelmét!

Ezen a napon a csapatmunkára helyező-
dik a hangsúly. Vegye fontolóra a javas-
latokat, de lehetőleg mindig az egyszerű 
módszerekhez folyamodjon!

Ezúttal szinte minden a tervei szerint 
alakul. Számos sikert könyvelhet el, 
amennyiben spontán marad, és figye-
lembe veszi a társai kreatív tanácsait.

Bár akadálymentesen indul a napja, 
néhány váratlan körülmény felborítja a 
megtervezett napját. Mérlegelje a hely-
zetét, illetve maradjon elővigyázatos!

Ma kiemelkedő teljesítményeket köny-
velhet el, ha letér a szokványos útról. 
Álljon ki a nézetei mellett még akkor is, 
ha a véleményével egyedül marad!

Szerencsés pillanatok várnak Önre. 
Most lehetősége nyílik kamatoztatni a 
képességeit. Engedje szabadjára a kép-
zelőerejét, és vesse be az erényeit!

Kezelje lazán a problémákat, emel-
kedjen felül a bosszúságokon! Hogyha 
gyors eredményeket akar, fogadja el a 
kompromisszumos megoldásokat!

Kerülje el az elhamarkodott lépéseket, 
főleg amikor anyagi dolgokról van szó! 
Értékelje a saját képességeit, mindig 
álljon ki az elképzelései mellett!

Merjen kockáztatni, ne rettenjen meg 
az Ön elé kerülő kihívásoktól! Hagyja 
magát kizökkeni a megszokott kerékvá-
gásból, cselekedjék ösztönösen!

Tele van energiával, ezért egyáltalán 
nem esik nehezére több fronton helyt 
állni. A hatékonyság érdekében azonban 
készítsen egy pontos ütemtervet!

Rendkívül befogadó, nem idegenkedik 
az újszerű megoldásoktól. Aknázza ki a 
képességeit, használja a tapasztalatait!

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

5/40 1  39  40  22  2  28

JOKER 42  18  27  10  32  +14

Noroc Plus 468567

Super Noroc 305313

6/49 25  1  13  34  28  30

Noroc 3094209

Lottó

Egy kicsit elkéstek az elvándorolt fiatalok hazahívásával, mert aki el-
ment, azt itt nem tudják megfizetni a kedves cégvezetők, mert nem 
nagyon csábító a minimálbér.
Ismeretlen

Nemzettársaink figyelmét hívnám fel tisztelettel a janicsár sopánkodókra. Ne 
kövessék ezeket. Az ellentáborból vannak. Fel a fejjel, bízzunk magunkban.
P. L.

83 illegális építkezés Székelyudvarhelyen, és csak kettőt kell lebontani. 
Miért csak kettőt? Ha mások lennének, már rég lebontották volna. De 
nem, a „szavazóbázist” nem szabad ilyen apróságokkal zavarni. Tovább-
ra is megkérjük, ne használják többet a „hátrányos helyzetű” kifejezést, 
mert már nem tükrözi a valóságot, hanem ez inkább ránk, minden nap 10 
órán át minimális fizetésért dolgozókra illik. Nem egyformán születünk?
R. H. 

Amíg az emberek nem tudják azt felfogni, hogy nem azért kell betartani 
a közlekedési szabályokat, hogy ne büntessék meg őket, hanem azért, 
hogy jobban tudjanak figyelni másokra, addig irreális elvárás az elővi-
gyázatosság mindenki részéről. Sokakat nem érdekel a lehetséges bün-
tetések mértéke, így hajtanak, gyorsulnak, előzgetnek, mint az őrültek.
Ismeretlen

Esélytelen nem úttesten közlekedni sok helyen (utcában), mert a járdákon az 
autók parkolnak. Ezt kellene valahogy megszüntetni. Még azok is, akinek sa-
ját háza van, a járdán tartják az autót. Aki magától nem érzi, hogy a közterület 
a háza előtt az nem a saját parkolója, azokat valahogy meg kellene tanítani.
Ismeretlen

A forgalmi táblák elvesztették tekintélyüket, amikor nevetségessé és ide-
gesítővé tették azokat egyszerre. Egyrészt ottfelejtik hónapokra az ideiglenes 
sebességkorlátozó táblákat, rosszul teszik ki azokat, ráadásul a 80-as évek 
autóira és útjaira vannak kalibrálva. Egy 80-100-km/h-s kanyar elé ki van téve 
a 40-km/h-s tábla, ha kell ha nem, ami irreális, főleg, ha még azt is nézzük, 
hogy az országon ha végig akarunk menni, akkor 50-km-el kell mennünk. 
Szerintem ha értelmesebben lenne megszervezve az egész, akkor többen 
tartanák be. Európában, amikor ki van téve egy 40-km/h-s, vagy 70-km/h-s 
tábla, akkor ott magadtól mész annyival, mert annyival érdemes ott menni.  
Ismeretlen 

Le lehetne tesztelni, hogy magyar összefogással mire képes a magyarság 
az államelnök-választáson, hány százalékot gyűjtene be? Mert Johannisra 
biztos, hogy nem szavaz többé a magyarság.
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




