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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NAGYON SÍR...
– Igen, az is én voltam.
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Két rendőr este megy el egy kocsma 
előtt, ahol verekedés van. Mondja az 
egyik a másiknak:
– Te maradj idekinn és számolj, én meg 
hajigálom ki őket. Repül az első. Számol 
a kinti: egy.
Megszólal egy hang a sötétben: 
– ... (poén a rejtvényben)

Számolj!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7779
Dollár            4,3227
100 forint       1,4202

Vicc
Egy férfi és egy nő állnak egymás mellett 
egy koktélparty-n. A nő ránéz a férfira, és 
megjegyzi:
– Tudja, Ön nagyon hasonlít a harmadik 
férjemre.
– Tényleg? Hányszor volt már férjnél?
– Kétszer.

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

Véleményét elküldheti

MENNYEI CSÍNY KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
2° / -6°

Gyergyószentmiklós
2° / -6°

Marosvásárhely
4° / -3°

Székelyudvarhely
3° / -4°

Nehezen találja azt az utat, mellyel el-
kerülhetné az esetleges akadályokat. 
Közelítse meg a problémát más szem-
szögből, csak így juthat eredményre!

Habár gondtalanul kezdődik a napja, 
egy adott ponton váratlan akadályba 
botlik. Ha nem találja a kiutat, fordul-
jon a kollégáihoz, most segítőkre talál!

Túlságosan sok irányba kötelezte el 
magát, így nem tud mindennek eleget 
tenni. Őrizze meg a higgadtságát, és 
mielőbb rangsorolja a tennivalóit!

Lehetősége adódik arra, hogy hasz-
nos, illetve érdekfeszítő beszélgetések 
részese legyen. Ma alkalma lesz régeb-
bi félreértések tisztázására is.

Az utóbbi időben elhanyagolta a ma-
gánéletét, így ha teheti, kissé szorítsa 
háttérbe a munkáját, és fordítson több 
figyelmet a személyes kapcsolataira!

A mai nap főleg a függőben lévő kér-
déseknek kedvez. Figyeljen az anyagi 
ügyeire, és ne legyen túlzottan nagylel-
kű! Fordítson több időt a viszonyaira!

Maradjon kitartó, ne hátráljon meg a 
nehézségek felmerülésekor! Uralkodó 
bolygója a mai napon szinte mindenben 
támogatja Önt. Merjen kockáztatni!

Bár nehezen indul a napja, eredmé-
nyekben gazdag pillanatokra készülhet. 
Kamatoztassa a képességeit, de ma-
radjon következetes a cselekvéseiben!

Hagyja szabadjára a képzelőerejét, 
engedjen szabad utat a kreativitásnak! 
Ne akadjon fenn a részleteken, és min-
dig az aktuális munkákra figyeljen!

Próbálja meg elintézni a kényes problé-
máit, ugyanis most elfogadásra talál a 
környezete részéről! A fontosabb dön-
téseit, ha lehet, halassza máskorra!

Hivatásában megterhelő napra ké-
szülhet. A hatékonyság érdekében jól 
fontolja meg a lépéseit, és szervezzen 
maga köré megbízható segítőket!

Lassabban halad a tevékenységével, 
mint ahogy azt tervezte. Ne kezdjen 
kapkodásba, inkább hallgasson a 
megérzéseire, vagy kérjen támogatást!

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

Nagyon sok alkalmazott csak az ő fizetésére gondol, egy tulajdonosnak azon 
kívül még rengeteg fizetnivalója van az állam felé, és még a cég fenntartása 
is rá nehezedik. Van egy csomó ember, akit csak a szociális segély érdekel, 
amiért nem dolgoznak semmit, erre fel jön két idegen dolgozni a megél-
hetésért, és azokért cirkuszt csinálnak. Tisztelt ditróiak, a székely embert a 
vendégszeretetéért és a barátságáért szerették, nem az idegengyűlöletért.  
Ismeretlen  

Megkérjük azokat (és a hatóságokat), akik elmarasztalják a ditróiakat, 
hogy akkor is emeljék fel szavukat, illetve vizsgálódjanak, amikor ma-
gukból kivetkőzött nacionalisták torkuk szakadtából ordítják, hogy „Ki 
a magyarokkal az országból!”
Csaba és társai

A csíkszeredai előválasztásra készülő Korodi Attila polgármesterjelölt és 
a 11 tagú bemutatott csoportja részéről senki sem beszélt arról, hogy mit 
tenne annak érdekében, hogy Csíkszeredában egy öregotthon épüljön. 
Szerepelt a sport, a turizmus, a gazdasági fejlődés, de egy öregotthon 
építése nem került szóba. 
B. Béla 

Kányád központjában az ízléstelen karácsonyi fények idén is húsvétig 
fognak villogni?
Ismeretlen

Tisztelt Kelemen Hunor, mielőtt osztogatja az észt, megkérdezném, hogy 
mi a helyzet az úzvölgyi temető szélsőségeseinek ügyében? Mert semmit 
sem hallani. Talán azért, mert attól függ, ki a szélsőséges? Önök csak a 
reakcióra figyelnek, de a kiváltó okot sosem veszik figyelembe. Minden 
komoly, veszélyes dolog úgy kezdődött, hogy „add ide a kisujjadat” és 
mire feleszmélsz, már mások az „őshonosak”. 
Ismeretlen 

Hajrá Sportklub! Amióta visszaemlékszem, a kedvenc csapatom soha 
nem kapott ki sorozatban ötször, sem a Borsodi, sem a MOL, sem az Erste 
Ligában. Most pedig így áll a helyzet, megtörtént. Hol a stáb, az edzők, a 
vezetőség? Hallgatnak, mint a sír. Valami elromlott, de nagyon. Ezt kéne 
megoldani, mert nem lesz mostanában telt ház a hokimeccseken.
Egy szívbéli hokikedvelő, Feri

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




