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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIÉRT KELL?
– ... és ássanak ők gödröt.
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A gyerekek hosszú sora várakozik első 
gyónásra. A plébános figyelmesen végzi a 
gyóntatást. Az első gyermek többek között 
ezt gyónja:
— A tökmagot a vízbe dobtam.
A második is ugyanezt gyónja, a harmadik 
is, és így tovább. Amikor az utolsóra kerül 
a sor, a plébános már mosolyogva mondja:
— No, kisfiam, te is tökmagot dobtál a 
vízbe?
— Nem, plébános bácsi. ... (poén a rejt-
vényben)

Te, kisfiam?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7787
Dollár            4,3378
100 forint       1,4172

Vicc

Feleség a férjnek:
– Dezső, te egész nap mást sem csinálsz 
csak keresztrejtvényt fejtessz. Hát már egy 
kedves szót sem tudsz nekem mondani?
– Hány betűvel?

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

Véleményét elküldheti

TOLERANCIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
0° / -5°

Gyergyószentmiklós
0° / -3°

Marosvásárhely
5° / -2°

Székelyudvarhely
4° / -2°

Folyamatosan akadályokba ütközik, 
ezért képtelen hatékonyan végezni a 
tevékenységét! Vonuljon a háttérbe, 
csakis rutinmunkákkal foglalkozzék!

Feszült légkör tombol a környezetében, 
így holtpontra kerülnek a teendői. Bár-
milyen döntést is hoz, előtte teremtsen 
nyugodt légkört maga körül!

Kizárólag az aktuális ügyeit tűzze na-
pirendre, új munkálatokat ne vállaljon! 
Ma kézbe veheti azon teendőket is, 
amelyekkel eddig nehezen boldogult!

Fontos szakmai lépés vár Önre. Őrizze 
meg a higgadtságát, a döntéseit pedig 
lehetőleg megfontolva, illetve észér-
vekre támaszkodva hozza meg!

Ma lehetősége adódik véglegesíteni 
néhány folyamatban lévő feladatot. 
Vesse be a tudását, tapasztalatát, és 
használja ki a kínálkozó alkalmakat!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult 
felkéréseket pedig utasítsa vissza!

Remek formában van, ezért időzítse 
mára a fontosabb megbeszéléseit! Ma-
gabiztosságának köszönhetően senki-
nek sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Őrizze meg az őszinteségét, és marad-
jon együttműködő, kerülje el a vitás 
szituációkat! Fordítson több időt a kap-
csolataira, valamint a saját dolgaira!

Ne folyamodjon olyan megoldásokhoz, 
melyekről többször is kiderült, hogy 
nem működnek! Engedje, hogy a dol-
gok a maguk medrében sodródjanak!

Olyan tényekkel szembesül, amelyek 
új megvilágításba helyezik bizonyos 
teendőit. Ha szükségesnek találja, bát-
ran változtasson eddigi módszerein!

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, hogyha 
hirtelen elpártolnak Öntől a társai!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Ne 
kételkedjék a szaktudásában, ugyanis 
most képes lesz szinte minden problé-
mára ésszerű megoldásokat találni!

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 csíkszeredai illetékesek! Kérem, gondolkodjanak el az idősebbek 
kérésein. 1. Miért nem intézkednek és szerveznek az idősek számára in-
ternethasználattal kapcsolatos képzést, akár a költségek fizetésével is? 2. 
Nem lehetne-e újraéleszteni az 1960-as és azt megelőző évek énekkarát és 
kultúrcsoportját? 3. Miért ragadt le a Csíkszeredában létesítendő öregotthon 
létrehozásának kérdése? 4. Miért nem foglalkoznak Zsögödfürdő és környéke, 
az ott lévő vendéglő, saroképület stb., valamint a Szeredai fürdő áldatlan 
állapotának rendbetételével? 5. Miért nem intézkednek az 1970-es évek-
ben a Petőfi Sándor és Márton Áron utcába betelepített lakók helyzetének 
rendezésével, akiknek viselkedése főleg este zavarja, megbotránkoztatja a 
járókelőket, meg az utcák egyes lakóit. Tisztelettel,
Lázár Elemér

Így teszi tönkre a magyar vevőkör egy magyar vállalkozó vállalkozását. Tetszik 
látni, ez a fene nagy nemzeti összetartás. A vállalkozó nem talál munkaerőt 
(akárcsak több vállalkozás az országban) erre a saját, magyar vevőkör bünte-
ti, csődbe megy idővel és bezár. Rá fél évre új vállalkozás nyílik, román tulaj-
donossal, román alkalmazottakkal, és megy a nyafogás, hogy magyarul még 
kenyeret sem lehet venni. Na ez, az igazi székely virtus! 
Ismeretlen

Kitartást a Ditrói Pékség tulajdonosainak! A morgolódók inkább dolgoz-
nának. Tisztelettel
Cs. Ferenc

Találtam egy fülbevalót Csíkszeredában, az Óceán üzletben. Gazdája hív-
ja a 0757-727793-as telefonszámot.
Ismeretlen

Bizony elkelne nálunk is egy ilyen Batman vagy Pókember, vagy mi a csoda, 
aki megvédi az ártatlanokat és megrekcumozza a gazembereket. Elvileg a 
rendőrség kellene legyen ez a mi a csoda, de sajnos nálunk a rendőröknek 
az a felfogásuk, hogy fogd meg te magad a tolvajt, mi aztán megbüntetjük. 
Ismeretlen

Sajnos akad manapság is még egy-egy ilyen, aki úgy gondolja, hogy a 
táblák magyar feliratának lefestésével letörli a magyar identitásunkat. 
Nem fog össze jönni. Festhetik, újra visszatesszük, és újra és újra. 
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




