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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI TÖRTÉNT?
– ... gondolkodnom kellett.
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– Ketteske, legyen szíves, keljen fel, és 
ugráljon egy kicsit – szól a nővérke a 
fekvőbeteghez.
– Na de miért?
– Mert elfelejtettem... (poén a rejtvény-
ben)

Kórházban

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8377
Dollár            4,2935
100 forint       1,4035

Vicc

Két férfi utazik a vonaton. Az egyik kiha-
jol az ablakon.
– Ne hajolj ki annyira! Veszélyes lehet – 
mondja a társa.
– Tudom. Van is itt 3 be... be... be...ton 
oszlop.

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

Véleményét elküldheti

TRÓFEÁK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
24° / 13°

Gyergyószentmiklós
24° / 12°

Marosvásárhely
27° / 16°

Székelyudvarhely
25° / 14°

Zárja ki a zavaró tényezőket, csakis a 
feladataira koncentráljon! Határtalan 
lelkesedésének köszönhetően szinte 
minden akadályon képes lesz átlépni.

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viszá-
lyok befolyásolják a személyes ügyeit! 
Őrizze meg a kiegyensúlyozottságát, 
és mindvégig észszerűen cselekedjen!

A hivatásbeli események nem alakul-
nak az óhaja szerint, ezért hajlamos 
túlzásokba esni. Változtasson az állás-
pontján, legyen mindenkivel megértő!

Figyeljen oda a kötelezettségeire, ne 
legyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig 
akkor is igyekezzen betartani, ha ez 
komoly erőfeszítést igényel Öntől.

Kissé megingott az önbizalma, nehe-
zére esik döntéseket hozni. Ha teheti, 
kerülje el azokat a kényes szituációkat, 
ahol véleményt kell nyilvánítania!

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a si-
ker kulcsa az apró részletekben rejlik. 
Maradjon mindvégig következetes!

Ne az eredményekre törekedjen, in-
kább maradjon megfontolt, és próbál-
jon meg jó hangulatban tevékenykedni! 
Ez hamarosan meghozza a sikereket.

Számos kihívás vár ma Önre, megold-
hatatlannak tűnő nehézségekkel kell 
megküzdenie. Ha türelmes marad, 
eredményesen zárhatja a napot.

Bármilyen döntésre készül, előtte is-
merjen meg minden egyes körülményt, 
majd elemezze ki őket! A látszat mö-
gött ugyanis akadályok rejtőzhetnek.

Vizsgálja felül a terveit, illetve dolgoz-
zon ki újszerű módszereket, amelyek 
hatékonyabbá tehetik a munkafolya-
matokat. Most segítségre is számíthat.

Teremtsen rendet a magánéletében, 
ne halmozza tovább a problémákat! 
Vegye észre, hogy hol tévedett, és ne 
kövesse el ugyanazokat a hibákat!

Ezúttal olyan gondokkal szembesül, 
amelyek ismeretlen vizekre sodorják 
Önt. Nagy szüksége lesz a kreatív gon-
dolkodásmódjára és a kitartására.

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” vezetők! Tessék nyugdíjat emelni, hiszen sok ledolgozott év 
után annyit sem kapnak, mint a szociális juttatásokat élvező „rejtett 
munkaerő”, naplopó tömeg. Arról kellene vitázni, hogyan lehetne az in-
gyenélőket munkába állítani, hiszen az ország mindjárt csak az ő megél-
hetésükért dolgozik. Legyen vége a lustaságnak!
Ismeretlen

A Gyergyói Hoki Klubnak üzenem, hogy az FTC legyőzéséhez nem elég 
a jó csapat, játékvezetőket is kell igazolni. Hatvan éve, hogy szeredai 
szurkoló vagyok.
Ismeretlen

Halkan kérdezném meg, hogy a Sepsiszentgyörgyre vonuló román na-
cionalisták kértek-e (kellett volna-e kérniük?) engedélyt a polgármesteri 
hivataltól, mint ahogy megkövetelik Marosvásárhelyen a székely vér-
tanúkra emlékezők szervezőitől? Vagy a törvény csak egyeseknek szól, 
a kettősöknek nem?
Ismeretlen

Tisztelt harvizesek! Hány napig dolgoznak a csíkszeredai Villanytelep és 
Mérleg utcák kereszteződésében? Csak hat talicska aszfalt hiányzott a be-
fejezéshez pénteken, de nem jött össze, pedig volt gép és ember is jócskán. 
De sajnos a kézi szerszám még nem gépesíthető, mert akkor nem lehetne 
támasztani. A kavicsot úgy rúgja az autógumi, mint a tyúk a homokot, ha 
lesz egy hetes eső, akkor horgászni is lehet majd a gödörben. Máris balese-
tet szenvedett egy fiatal biciklis, mentővel szállították el. 
Ismeretlen

Van egy falu, amit úgy hívnak, Petek, és van egy piros sportkocsi, ami olyan, 
mintha rakéta lenne, olyan zajt csap, amikor dübörög hajnalban, délben, 
este tizenegykor. Vannak beteg emberek, gyerekek, jó lenne egy kis rend 
és nyugalom, csak ahhoz a rendfenntartók is át kellene jöjjenek szétnézni. 
Ismeretlen

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye




