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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTSÉG!
– Van egy eladó stukkerem.
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– Nem tudom pontosan megállapí tani, 
mi okozza a problémáját – mondja az 
orvos a páciensének, de lehet, hogy az 
alkohol teszi.
– Nem baj, doktor úr, visszajövök 
később, ... (poén a rejtvényben)

Vajon mi okozza?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7694
Dollár            4,4000
100 forint       1,4239

Vicc
– Tudod milyen divat lesz idén? 
–  Nem tudom.
– Hát kezes-lábas. Ahhoz, hogy vegyél 
egy lábast, kell egy kezes!

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

Véleményét elküldheti

SZÉLESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
9° / -2°

Gyergyószentmiklós
8° / -2°

Marosvásárhely
10° / -2°

Székelyudvarhely
10° / -1°5/40 30  32  17  4  39  14

JOKER 43  31  42  33  19  +18

Noroc Plus 270667

Super Noroc 775602

6/49 43  20  12  40  46  13

Noroc 3976253

Lottó

Olyan célokat tűzzön ki maga elé, ame-
lyek eddig távol álltak Öntől. Ám ez a 
váltás ne legyen túl éles, mert veszély-
be kerülhetnek a régi kapcsolatai.

Kerülje a kockázattal járó manővere-
ket! Szakmai téren ne hozzon elsietett 
döntéseket, kizárólag olyan feladato-
kat vállaljon, melyeket el tud végezni!

Úgy érzi, nincs Önben kellő erő ahhoz, 
hogy az érdekeit érvényre juttassa. Vi-
gyázzon, hogy kivel tölti az időt, mert 
kihasználhatják a bizonytalanságát!

Kiváló kedélyállapotának köszönhető-
en nyitott és befogadó. Ma érdemes 
tisztázni azokat a nézeteltéréseket, 
amelyek már régóta nyomasztják Önt.

Fellélegezhet, mert csökken az Önre 
nehezedő teher. Éljen a lehetőséggel, 
és rendszerezze a gondolatait, majd 
vonja le az elmúlt időszak tanulságait!

Ne hagyja, hogy különböző külső fe-
szültségek megakadályozzák a józan 
döntésben vagy kommunikációban! 
Őrizze meg mindvégig a higgadtságát!

Számos hibát követhet el, ha meggon-
dolatlanul cselekszik. Mielőtt kifejtené 
az álláspontját, nézzen a dolgok mögé, 
vegyen fontolóra minden részletet!

Bár sok teendőt tervezett be mára, 
most csak azokkal foglalkozzon, me-
lyek könnyen megvalósíthatóak! A fon-
tosabb döntéseit halassza el máskorra!

Nehezen tud nyugodt légkört teremteni 
maga körül. Ha nem akarja, hogy rosz-
szabbra forduljanak a dolgok, igyekez-
zen mindenkivel nyitottabb lenni!

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem 
tűrnek halasztást, ezért próbáljon új 
megoldásokat találni! Most nincs mit 
veszítenie, így kockázatot is vállalhat.

Tele van kiváló ötletekkel, viszont 
nincs bátorsága a tettek mezejére lép-
ni. Talán, ha megosztja terveit a bizal-
mas társaival, esélye lesz továbblépni.

Nézzen szembe a problémákkal, és ne 
terelje másra a felelősséget! Ma kerülje 
el a feszült helyzeteket, mondandóját 
pedig diplomatikusan közölje!

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

Magyarország új nemzeti tantervét a hazaárulók Wass Albert lefasisz-
tázásával támadják, de aki még emlékszik, nálunk se volt idegen, 
amikor a magyar szakos tanárnő kijelentette órán, hogy Nyirőt, Wass 
Albertet ne olvassátok.
Kassay Vilmos 

Sz.K.T.-nek néhány gondolat. A felvetett probléma nem arról szólt, hogy 
mi történt az Árpád-házi ősökkel 1301 után (ebből is látszik, hogy nem-
igen értette meg a lényeget), hanem az Árpád-házi eredetről írt az illető a 
minap. Persze, ön sietett replikázni, de rosszul sült el. Ő nem Árpád-házi 
leszármazottnak mondta magát, ez csak az ön gúnyolódása, mondván 
,,nem kis dolog”. Apropó, utánanéztem a surmó kifejezésnek, ami önnek 
kedvence, mert gyakran használja. A népi magyar-székely kifejezések 
kutatói többek között eképpen határozzák meg: Rögeszméjén változtatni 
nem tudó személy, vagyis egy közösségbe beilleszkedésre alkalmatlan, 
negatív gondolkodású, sunyi egyén. Kedves Sz.K.T., lehet válogatni ezek-
ből. Tisztelettel,
Nézőpont 

Kedves Napraforgó napközi alkalmazottak, megkérjük szépen, hogy a 
napközi udvarát ne használják parkolónak, mert a gyerekek a délelőt-
ti kinti foglalkozás alkalmával kénytelenek a kocsik által feltört sárban 
játszani. Köszönjük.
Távoli megfigyelő 

Egy nagyszerű terv az új csíkszeredai napközi építése, napközikre és 
bölcsődékre igencsak nagy szükség van, állandó túljelentkezés van a 
város óvodáiban – szerencsére. 
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

SZABADTÉRI KÖZKORCSOLYÁZÁS CSÍKTAPLOCÁN
(Nagymező utca 47. szám).

Hétfő-vasárnap: 10–20 óra 20 óra után jégpálya bérlési lehetőség. Tel.: 0755–355794




