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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NAGYON BÚSUL...
– ... temettem el az anyósomat.
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Irán legidősebb lakosa, a száznegyven-
három éves Abbas Chaskar, arra a 
kérdésre, hogy miben látja a hosszú élet 
titkát, így válaszolt:
– Sohasem idegeskedtem és veszeked-
tem, főleg harminchat feleségemmel 
nem, akiket ... (poén a rejtvényben)

Ez a titok!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7668
Dollár            4,3528
100 forint       1,4114

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

Véleményét elküldheti

HASZNOS INFÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
4° / -2°

Gyergyószentmiklós
4° / -1°

Marosvásárhely
7° / -1°

Székelyudvarhely
5° / -1°

Növelje meg a munkája hatékonysá-
gát, dolgozzon ki új terveket! Kizárólag 
a teendőire összpontosítson, és ne 
keveredjék bele mások magánügyeibe!

Használja ki a lehetőségeit, majd fejt-
se ki a véleményét! Ezúttal képes lesz 
reálisan értékelni a jelenlegi helyzetet, 
illetve helyes döntéseket meghozni.

Mozgalmas nap vár Önre, a rutinfel-
adatait váratlan események nehezítik. 
Készítsen ütemtervet, és lehetőleg 
végezze párhuzamosan a tennivalóit!

A mai napon kissé túlbecsüli a lehető-
ségeit, így számos akadályba ütközik. 
Maradjon a jól bevált módszereknél, 
és legyen megfontolt a lépéseiben!

Bár kiváló tempóban halad a feladatai 
kivitelezésével, határozótlansága mi-
att mégis képtelen fontos döntéseket 
hozni. Konzultáljon a kollégáival!

Figyeljen oda a részletekre, mert ben-
nük rejlik a sikeres megoldás kulcsa. 
Karrierje magasra ívelhet, ha a magán-
életi problémáit a háttérbe szorítja.

Tárgyalásai során fény derül néhány 
részletre, amelyek új megvilágításba 
helyezik a folyamatban lévő teendőit. 
Legyen mindenben következetes!

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
több irányba kell toleranciát mutatnia. 
A váratlan szituációkban őrizze meg 
hidegvérét, ne veszítse el a türelmét!

Remek hangulatban telik a mai napja, 
a kreativitása pedig a csúcson van. 
Fordítsa a saját javára a lehetőségeket, 
és engedje szabadon a fantáziáját!

Mellőzze a kockázatokat, és ne enged-
je, hogy elfogultsága a józanész fölé 
kerekedjen! Szorult helyzetben vesse 
be az eddig szerzett tapasztalatait!

Életében komoly változások következ-
nek be, amelyek távlati folyamatokat 
indítanak el. Mindettől függetlenül 
nem kell tartania kellemetlenségektől.

Ma választ kaphat néhány feledésbe 
merült kérdésre. Mindemellett olyan 
információk birtokába jut, amelyekből 
most komoly hasznot kovácsolhat.

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

Remélem, hogy akik eljártak hamis vádakkal a szentegyházi polgár-
mester leváltásával kapcsolatban, azok majd a nép haragjával szemben 
is ilyen bátran fognak viselkedni.
Laci

Dr. Gál Tündének és Péter Lászlónak, Budapestre! A szóban forgó ditrói 
eset a faluközösség és az érintett vállalkozó közötti nézeteltérésről szól. 
Tehát fölöslegesen, minden alapot nélkülözve vizionálják a „mérhetet-
len gyűlöletet”. Mielőtt a kor sztereotip beidegződéseit hagyjuk elha-
talmasodni magunkon, talán ajánlatosabb alaposabban tájékozódni a 
témában. Tisztelettel,
P. L., Csíkszereda

Készülnek a parkolóház tervei – olvasható a lapban. Hát valóban erről van 
szó, s talán még én is megérem, hogy Csíkszeredában, a megyeszékhely 
legalább egy lakónegyedében (Kalász) végre (el)férjenek egymás alatt/
fölött, és ne zsúfolódjanak a gépjárművek parkoláskor. Hiszen akkor ez 
korszakalkotó létesítmény lenne/lesz! Csak remélni tudom, hogy tényleg 
meglesz és nem ez lesz az első és utolsó, hanem – mihamarabb – lesz 
folytatása, például a még nagyobb, még zsúfoltabb Tudor lakónegyedben. 
Köz-ügyes

Tisztelt ismeretlen! Bocsánat a surmó kifejezésért. Nem tudtam, hogy az ön 
őse az Árpád-nemzetség. Érdemes lenne egy DNS-vizsgálatot elvégeztetnie.
Sz. K. T.

Öregeknek öregotthon megvalósítását kérjük térden állva, tisztelt 
csíkszeredai ,,önjelölt” polgármester urak. A BCR mellett évtizedek óta 
ott meredezik a hétemeletes tömbház, amit szerintem sokan elfogad-
nának öregek otthonaként, még akkor is, ha az a város központjában van. 
Nem álmodozunk ózondús környezetről, mert azt nem volnának képesek 
megvalósítani. Pedig lehet, hogy majd maguknak is jó lenne.
Egy öreg

Kedves munkaadók! Január elsejétől nem csak a minimálbéreseknek 
nőttek például az élelmiszerárak, hanem mindenkinek.
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

Hogyan vehetnek részt a játékban?
Lapozzák át minden nap a Székelyhont,
és keressék a hetente egy alkalommal
megjelenő szelvényt.

A hónap végén gyűjtsék össze
a négy szelvényt és tegyék borítékba.

Hozzák be vagy küldjék be a borítékot
a szerkesztőségbe.

Reménykedjenek, hogy egy kis szerencsével
pénzt nyernek.

KERESSÉK A KAKASOKAT!
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