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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
TALÁLÓS KÉRDÉS
– Tetszési index.
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A biosztanár meséli a gyerekeknek:
– Minden kilégzéskor meghal egy 
ember.
– De, tanárnő, ott is ez a helyzet, 
ahol az emberek ... (poén a rejt-
vényben)

Malvinka kérdez

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7760
Dollár            4,2658
100 forint       1,4487

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

Véleményét elküldheti

ÉSZÉRV KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR (BEST OF)Időjárás

Csíkszereda
-3° / -12°

Gyergyószentmiklós
-2° / -9°

Marosvásárhely
-3° / -9°

Székelyudvarhely
-2° / -9°

Az RMDSZ nagy hibát követett el, erőltetve az előrehozott választásokat, 
a PNL, mivel most hullámon van, el akar takarítani mindenkit. Kampány-
időre van szükségetek az év végéig, nem fogtok bejutni a parlamentbe. 
Szövetségre lépni azzal a jellemtelen Rareș Bogdannal, aki adásaiban 
egyvégben mocskolt, kész öngyilkosság.
Ismeretlen 

Érdekes, amikor a székelyek jogairól van szó, és nem a medvékről, ak-
kor Brüsszel nem dörög, és ha mégis tesz valamilyen megjegyzést, akkor 
Románia nem ijed be, mert tudja, hogy csak hivatali ugatás.
Ismeretlen

Köszönjük szépen a Hargita Megyei Tanácsnak és a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház vezetőségének a december 19-i évértékelő rendez-
vényt. Jó volt átlátni a kórház tevékenységét és különösen jólesett az elis-
merés, a szép szavak, a köszönet pedig biztatást is jelent a jövőre nézve. 
Büszkék vagyunk az intézményünkre. Köszönettel
Egy alkalmazott

Ismerve ebben az országban a kettős mércét, lehet, hogy a hely-
ségnévtáblákat megfestő személy megússza egy figyelmeztetéssel. 
Börtönt sem feltétlen kell neki adni, ideálisabb lenne, ha az összes 
országos tévéadó élőben közvetítené, hogyan távolítja el a fekete fes-
téket. Ezek mellett elő egyenes adásban kellene elnézést kérnie az érin-
tett települések lakosaitól, úgy magyartól, mint romántól. 
Ismeretlen

Talán jó lett volna, ha az elhagyott, gazdátlan autókra vonatkozó be-
jelentéseket is elfogadná Csíkszeredában a polgármesteri hivatal. 
Ismeretlen

Azt mondta egy néni, hogy ha késik a nyugdíjak kifizetése, majd ő is öt 
nappal később megy szavazni. 
Ismeretlen 

Marosvásárhelyen a parkolási díjak emelése helyett inkább csinálnának 
több parkolót, képtelenség a városban megállni.
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

Tel.: 0752-094654     •    www.vespaauto.ro

Teherautó- 
és munkagépalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz., 
a terelőúti MOL mögött.

Szorgalmának köszönhetően minden 
kötelezettségét maximálisan tudja tel-
jesíteni. 

Munkahelyén komoly döntésre kény-
szerül, de nem jut sok ideje arra, hogy 
mérlegelje a körülményeket. 

Összpontosítson az aktuális feladataira, 
és ne kezdjen bele újba! Uralkodó boly-
gójától sok energiát kap, így ha valamit 
elmulasztott, most pótolhatja.

Rendkívül tettre kész, így ma főleg a sa-
ját érdekeit helyezze előtérbe! Ám arra 
számítson, hogy ezzel ellenállást és el-
lenszenvet válthat ki a társaiból!

Olyan problémákkal bízzák meg, ame-
lyek ismeretlen vizekre viszik Önt, ezért 
most nagy szüksége lesz kitartásra, kre-
ativitásra és önfegyelemre.

Az elmúlt időszakban türelmetlenné 
vált, kevés dolog lelkesíti. Változtasson 
életvitelén, és próbáljon pozitív szemlé-
letű emberek társaságába kerülni!

A mai nap folyamán több meglepetés-
ben lesz része, emiatt kénytelen lesz 
megoldásokat találni bizonyos kérdé-
sekre. Hagyatkozzék a tapasztalataira!

Kiválóan viseli a megpróbáltatásokat. 
Kommunikációs készségével szinte min-
dent elér, optimizmusa pedig átsegíti 
Önt a hivatali kellemetlenségeken.

Sikeres napnak néz elébe. Képes min-
den körülményt gyorsan felmérni, és az 
összefüggéseket felismerve megoldáso-
kat találni az adott problémákra.

Nehezen halad a tevékenységével, né-
hány munkálata pedig zsákutcába fut. 
Hogyha változtatni szeretne a módsze-
rein, akkor azt apránként tegye!

Amennyiben kudarcok érik, fogadja el 
ezeket, azonban ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget nekik! Belső feszült-
ségét ne a munkatársain vezesse le!

Újdonságra vágyik. Bízza magát a fan-
táziájára, és megtalálhatja a módját an-
nak, mivel teheti a mai napot érdekessé.

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




