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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NAHÁT!
– Nem emlékszem, részeg voltam.
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Móricka telefonál az apja irodájából a 
tanítójának:
– Halló! Móricka fiam beteg, ma nem tud 
iskolába menni.
– Ki van a telefonnál?
– ... (poén a rejtvényben)

Telefon

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8350
Dollár            4,3049
100 forint       1,4034

Vicc

Pistike megkérdezi:
– Mondd, papa, miért vetted te pont a 
mamát feleségül?
A papa diadalittasan fordul nejéhez:
– Látod, már a gyerek is csodálkozik raj ta!

*
– Tábornok úr, felakaszthatom a kabátját?
– Tőlem agyon is lőheti...

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

Véleményét elküldheti

TRÜKK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 14°

Gyergyószentmiklós
21° / 14°

Marosvásárhely
24° / 15°

Székelyudvarhely
23° / 14°

Legyen nyitott az újszerű dolgok be-
fogadására! Ezúttal könnyebb úton is 
elérheti a célját, amennyiben nem ra-
gaszkodik görcsösen a módszereihez.

Pontosan tudja, hogy mit szeretne, 
mégsem képes hatékonyan cseleked-
ni. Vegye komolyan a kötelességeit! Ne 
kockáztassa karrierjét a látszat miatt!

Teljesítményben gazdag napra számít-
hat, ha kitart az elképzelései mellett. 
Zárjon ki minden negatív tényezőt, 
fordítson nagy figyelmet a részletekre!

Ne tegye kockára a személyes kapcso-
latait azért, mert képtelen uralkodni 
önmagán! Részesítse előnyben a rutin-
munkákat, és kerülje el a vitákat!

Néhány váratlan esemény teljesen fel-
borítja a terveit. Ha jobban odafigyel 
és okosan beütemezi a mai napját, 
szinte mindenre talál majd megoldást.

Lehetőleg kerülje azokat a helyzeteket, 
ahol döntésre kényszerítik! Ha nem 
kap elég időt a megfontolásra, a dol-
gok hamar rossz irányba fordulhatnak.

Bár sok akadályba ütközik, ne hagyja, 
hogy ez beárnyékolja a hangulatát! 
Őrizze meg a nyugodtságát, és próbál-
ja meg kézben tartani az irányítást!

Olyan ajánlatokat kaphat, amelyekre 
régóta vágyott. Becsvágya fokozott 
erővel tör felszínre. Legyen körültekin-
tő, és ne szalassza el az alkalmakat!

Nagy lendülettel vág bele a munkála-
taiba, valósággal keresi a kihívásokat. 
Helyezze előtérbe saját érdekeit, de 
vegye fontolóra társai tanácsait is!

Maradjon következetes, de mindemel-
lett megértő és befogadó is! Ne csak 
egy adott problémára figyeljen, hanem 
tartsa szem előtt mások érdekeit is!

Ma kisebb félreértések dominálnak. 
Magánéletében hagyja figyelmen kívül 
a negatív hatásokat, a hivatásában 
pedig figyeljen oda az apró részletekre!

Fogadja higgadtan az Önre váró nehéz-
ségeket, és semmiképp ne engedje, 
hogy a türelmetlenség és a kapkodás 
kizökkentse nyugodt hangulatából!

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

Klaus Werner Iohannis esetében a bukaresti legfőbb ügyészség megállapí-
totta, hogy az államfő Erdély kiárusításával kapcsolatos hírhedt nyilatkoza-
ta kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát, de láss csodát, mégsem indít bűnvá-
di eljárást ellene! Kérdés: ha éppen nem az államelnökről volna szó, akkor 
is bárki ilyen könnyen megúszná, vagy székely magyarként/magyarként 
éppen a terrorizmus vádjával is megbélyegeznék?
Veress Dávid

Hát ez érdekes. A román ügyészség szerint az általunk mélyen megvetett 
román elnök valóban gyűlöletbeszédet mondott a magyarok ellen, viszont en-
nek nem volt uszító jellege. Gondolom ez mind az irántunk való szeretet ódája 
volt, csak én, ész nélküli naiv, ezt nem érthetem. Viszont kiváló precedenst 
teremthet mindez arra, hogy az eddig röhejes összegekre megbírságolt 
notórius hungarofóbok visszaperelhessék „jussukat” és az egész Országos 
Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD) elküldjék a levesbe. Tisztelettel 
Bilibók Károly 

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




