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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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A rendőrök elkapnak egy betörőt, amint 
az éjszaka közepén nagy zsákkal jön ki 
az üzletből.
– Miért pont ezt az üzletet rabolta ki?
– Ez volt a legközelebb. Tudják, nem 
akartam sokáig... (poén a rejtvényben)

Elővigyázatosság

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8394
Dollár            4,2998
100 forint       1,4028

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

Véleményét elküldheti

ÜZENET KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

20° / 13°

Gyergyószentmiklós

20° / 13°

Marosvásárhely

23° / 15°

Székelyudvarhely

21° / 14°

Mindenáron érvényesíteni szeretné a 
saját akaratát, így kevés teret enged 
a társainak. Vigyázzon, mert az effajta 
önfejűség rossz útra terelheti Önt!

Amennyiben teheti, kerülje a döntésho-
zatalt! Emellett ne menjen bele olyan 
megállapodásokba, amelyek hosszú 
távon kihatással lehetnek az életére!

Bár lendületesen végzi a feladatait, ha-
tékonysága érdekében lehetőleg ne fo-
lyamodjon szokatlan megoldásokhoz! 
Maradjon a realitások talaján!

Hangulatingadozásai miatt nehezen 
viselik el Önt a munkahelyén. Keresse 
meg hozzáállásának okait, és próbálja 
pozitívan szemlélni a világot!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A ké-
nyesebb munkálatokat közelítse meg 
más szemszögből, így talán hamarabb 
észreveszi majd a helyes utat!

Nagy lendülettel veti bele magát be-
tervezett tevékenységébe. Ámde arra 
ügyeljen, hogy buzgóságában nehogy 
lényeges hibákat kövessen el!

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockáza-
tokat, tartsa elsődleges szempontnak 
anyagi biztonságát! Szenteljen több 
időt személyes kapcsolataira!

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé 
teszi, hogy minden téren megállja a 
helyét. Érdemes a mai napon lezárni 
a régóta halogatott kötelezettségeket.

Tervei jelenleg nehezen kivitelezhe-
tők. Ha okvetlenül sikereket szeretne, 
akkor maradjon türelmes, és kérje ki 
bizalmasabb munkatársai tanácsát!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. 
Gyors helyzetfelismerésével és diplo-
máciai adottságával még a kínos szitu-
ációkon is képes lesz túllépni.

Szélsőségesen viselkedik, és emiatt is-
meretlen utakra téved. Fontolja meg a 
tetteit, ne tegye kockára a biztonságát 
kétséges kimenetelű dolgokért!

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai 
napját. Teendőit képes könnyedén vég-
hez vinni, és még arra is jut ideje, hogy 
társainak segítséget nyújtson.

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

Tanulságos eset. Balánbánya, üzlet, idős, látszólag szegénységben élő 
magyar asszony, akinek nincs elég pénze, hogy kifizesse a harmadik 
élelmiszercikket. A román eladónő kedvesen beszélve magyarul töpreng, 
hogy melyik árucikket vegye vissza. Közbelép egy román középkorú férfi, 
és szerényen kifizeti az idős néni helyett a teljes összeget. Minden tisz-
teletem irántuk.
Ismeretlen  

Tisztelt tanfelügyelőség és csíkszeredai városvezetés, RMDSZ! Kies 
városunkban miért kell mindig minden nyögvenyelősen megszülessen? 
Több mint 10 éve építik az új bölcsődét, az új piacot, a szécsenyi utat, 
és késik a napközik újraindítása is. Kolozsváron csütörtöktől már lehet 
vinni a gyermekeket bölcsődébe, itt, Csíkban most kezdünk vakarózni, 
hogy fertőtlenítőszert kellene venni, hogy nincs elegendő terem, stb. Ar-
ról kellene gondolkozni, hogy egész nyáron hogy oldjuk meg a gyermekek 
felügyeletét, mert nagyon sok szülő nem kap majd szabadságot a tavaszi 
kényszerszabadság miatt (már akinek lesz munkahelye). Mert ha nincs 
munka, nincs adó, nincs fizetés, és majd a választásokon koldulhatják a 
robottelefon-hívásokkal a szavazatokat, mert az sem lesz.
Gedeon

Megkérdezném a székelyudvarhelyi református egyház vezetőségét, mikor 
hajlandók lekaszáltatni, rendbe tenni a belvárosi átjáró temetőkertet? 
Egy rendes egyházfenntartást fizető

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




