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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁNY KELL?
– ... lapátolja a szenet.
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Két skót találkozik:
– Voltál vasárnap a templomban?
– Persze.
– Érdekes, nem is vettelek észre.
– Nem csodálom, ugyanis... (poén a    
rejtvényben)

Skótok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8372
Dollár            4,3114
100 forint       1,3673

Vicc
Két pesti rendőr beszélget:
– Látod, ott a budai vár – mondja az egyik.
– Hadd várjon, első a szolgálat!

*
– Egy kisegítő iskola előtt sok rendőrautó.
Mi az?
– Vagy szülői értekezlet, vagy érettségi 
találkozó.

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

Véleményét elküldheti

VÉGSŐ STÁDIUM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
29° / 16°

Gyergyószentmiklós
29° / 16°

Marosvásárhely
33° / 18°

Székelyudvarhely
30° / 18°

Ezúttal könnyen a végére járhat a te-
endőinek, ezért lehetőleg az egyszerű 
megoldásokat válassza, és lehetőleg 
ne bonyolódjon bele a részletekbe!

Komoly próbatételek várják ma Önt. 
Alkalmazza a diplomáciai érzékét, és 
mindvégig maradjon rugalmas! Így 
biztonságban tudja rendezni az ügyeit.

A mai napon ne számítson támogatás-
ra, ezért törekedjék a függetlenségre, 
intézze egyedül ügyeit! Főkent a határ-
idős teendőket részesítse előnyben!

Kiválóan kamatoztatja a készségeit. 
Minden újra fogékony, ennek fényében 
olyan folyamatok részesévé válhat, 
amelyeket eddig csupán kívülről figyelt.

Képtelen túllépni a magánéleti prob-
lémáin, így ne számítson kiemelkedő 
teljesítményekre! Lehetőleg csak a 
határidős munkákra összpontosítson!

A túlzott merészsége miatt rengeteg 
hibát követ el. Mielőbb változtasson a 
magatartásán, ha nem akarja, hogy a 
problémái megsokszorozódjanak.

Magabiztosságának és céltudatossá-
gának köszönhetően csaknem minden 
helyzetben talál kiutat. Most érdemes 
lenne tisztáznia a kényes kérdéseket.

Ma remek formában van, tele van tett-
vággyal. Használja ki ezt a lendületet, 
és vállalja be azokat a feladatokat, 
amelyeket korábban visszautasított!

Számos kihívással kell szembenéznie, 
a sors próbára teszi a képességeit. 
Őrizze meg a higgadtságát, az aggo-
dalmaskodás csak ront a helyzetén!

Új lehetőségek sodródnak Ön elé, és 
csakis Önön múlik, miként használja 
ki ezeket. Ha nem tud döntést hozni, 
hallgassa meg a társai véleményét!

Lehetősége adódik komoly lépéseket 
tenni a karrierjében, amennyiben tü-
relmes marad és kivárja a megfelelő 
pillanatot az érvényesülésre.

Eluralkodott Önön a bizonytalanság, 
így minden folyamatban lévő munkája 
kudarcba fullad. Tegye félre a büszke-
ségét, és bátran forduljon segítségért!

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

A magyarság annyi értéket teremtett a tudomány és a kultúra minden 
ágazatában, hogy csak néhány nagy nyugati civilizációhoz lehet ha-
sonlítani, a mi tollainkkal ékeskedni „természetes”. Például soha nem 
hallottuk, hogy Szent Piroska (Sfânta Parascheva) Árpád-házi királylány 
volt, Szent László leánya.
Ismeretlen

A taplocai szénacsinálónak üzenem, hogy ne legyen olyan merész, hogy 
megnyissa az utat, mert az a tervrajz szerint volt lezárva, és így is marad, 
legalább nem lesz trágyás az út. A 79-es számú ház mellett el lehet járni, 
ott be lehet takarítani a szénát.
Ismeretlen

Még mindig nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy a székelyudvarhe-
lyi kórház miért nem adja ki az üdülési jegyeket, a tavalyit és az ez évit, 
ez minden alkalmazottnak jár. Tisztelettel
Hiéna

Édesapám azt mondta nekem, fiam, bízd magad az urakra, mert ők az-
tán elintéznek. Mennyire igaza volt, mert most van egyéni erdőnk, köz-
birtokossági erdőnk, szántóföldünk, kaszálónk, legelőnk, de sajnos csak 
az adója a miénk, a haszon a másé. Mert az erdőre ráültek a fakereskedők, 
eleinte még adtak jobbacskán részesedést, most cándrával kiszúrják a 
szemünket. A többit eladják, mi pedig más megyéből vesszük a tűzifát. A 
szántó után kapunk valami mocsok termést, amit másképp nem tudnak 
értékesíteni, a támogatás az övék, a legelő után is felveszik a támogatást 
és zsebre vágják, ezek után csak az adó a miénk. Édesapámnak igaza volt.
Egy elég szép területekkel rendelkező öreg

Tusnádfürdőn láttam három mikrobuszra való fiatalembert egyenruhá-
ba beöltözve, akiknek az a tevékenységük, hogy a medvéket kergetik 
vissza az erdőbe. Ezért kapják a jó fizetést, és gondolom, a veszélyességi 
pótlékot. Javaslom, hogy az összes medvét fogják be, és osszák szét a 
vadásztársulásoknak, a kergetők fizetéséből vegyenek nekik élelmet, és 
etetgessék. Különítsenek el nekik területet, és meglátják, hogy nem fog-
nak senkit bántani, mert nekik is meg kell élni valahol. 
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




