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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HIHETETLEN!
– ... feleségem igen.

DÍSZ
...

KEZEKKEL!

HELYESEL

ÁLLÓVÍZ

SUGÁR

KOTRÓDÓ

LÓKÖRÖM

SZŐLŐ-
ÜLTETÉS

ANTONOV
GÉPE

ÁLLÍTUNK
RÓLA!

AZ UDVARRA

RELATÍV
(RÖVIDEN)

ÜRES
A DIVÁNY!

VAN
HAJLÉKA

MAGYAR
KÖLTŐ (LAJOS)

SPANYOL
VÁROS

NAGYTATA
(NÉMETÜL)

DÉL

ITTEN VAN!

HAJLÍTOT

EGYE!

EZER!

ELEGYÍTŐ

GÖMBÖLYÍT

DULAKODIK

MÁZOL

ÉNEK

CSŐRÖS
FUVOLA

AMA PÁRJA POÉN

Négy zsidó utazik egy szekéren. A lovak 
hirtelen megállnak, mert az úton egy 
kidőlt fa fekszik keresztben. Leugranak 
mind a négyen, körülállják a fát, és 
lázasan vitatkozni kezdenek. Hamaro-
san odaérkezik egy parasztszekér is, 
leszáll róla két legény, megfogja a fát, és 
odébb teszi. Megütközve néz egymásra 
a négy zsidó:
– ... (poén a rejtvényben)

Nahát!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8433
Dollár            4,2377
100 forint       1,3686

Vicc

A rendőr bemegy egy autósboltba.

– Sürgősen szükségem lenne egy hosz-

szabb olajszintmérőre.

– Hogyhogy hosszabbra?

– Az enyém már nem ér bele az olajba.

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

Véleményét elküldheti

MAGASFOKÚ DIPLOMÁCIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
21° / 11°

Gyergyószentmiklós
21° / 10°

Marosvásárhely
26° / 13°

Székelyudvarhely
23° / 12°

Felszínre kerülnek a rejtett képességei, 
amelyek kihasználatlanul lapultak Ön-
ben. Ezúttal még önmagát is meglepi 
azzal, hogy miket képes elérni.

Komoly buktatók rejtőznek a mai tevé-
kenységei mögött. Mielőtt bármilyen 
döntést hoz, hallgassa meg kollégái ja-
vaslatait, majd alaposan mérlegeljen!

Számos akadállyal kell megküzdenie, 
így lassabban halad a feladataival, 
mint ahogyan azt szeretné. Ne veszítse 
el a türelmét, maradjon kitartó!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne en-
gedje, hogy a kialakult helyzet elrontsa 
a mai napját! Maradjon nyugodt, és 
próbálja megtartani a tárgyilagosságát!

Lezártnak hitt gondok kerülnek újból 
előtérbe. Bárhogyan is alakulnak a dol-
gok, viselkedjen tárgyilagosan, legyen 
nyitott az észszerű megoldásokra!

Megpróbáltatásokban lesz része, 
ezért szüksége lesz a rátermettségére. 
Azonban bárhogy is cselekszik, ne te-
gye kockára szavahihetőségét!

Remek ötletekkel áll elő, megérzései 
pedig eredményeseknek bizonyulnak. 
Kövesse az ösztöneit, így majd min-
denre ideális megoldásokat találhat!

Váratlan fordulatok teszik mozgalmas-
sá a napját, és bizonyos ügyeiben ko-
moly lépéselőnyre tehet szert. Éljen a 
sors által felkínált lehetőségekkel!

Legyen türelmes, és egyszerre csak 
egy munkálattal foglalkozzon! Csak 
így lesz képes felmérni a buktatókat és 
elkerülni az esetleges bosszúságokat.

Hivatásában ma olyan nehézségek 
várnak Önre, amelyek első ránézésre 
megriasztják. Ne a kibúvókat keresse, 
hanem a megoldásokra fókuszáljon!

Remek formában van, gyorsan túljut 
a rutinfeladatokon. Keressen olyan 
elfoglaltságokat, amelyek új perspek-
tívákat nyithatnak meg Ön előtt!

Ne töltsön túl sok időt ábrándozás-
sal, inkább figyeljen a jelenre, illetve 
az aktuális tennivalókra! Őrizze meg 
kiegyensúlyozottságát, higgadtságát!

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

Szép ország! Az életet a fiatalok munkanélküli-segéllyel kell kezdjék, eny-
nyit tud biztosítani Románia, majd jó munkaerőt Nyugatnak. Ezért lehet 
lobogtatni a zászlaját és énekelni a himnuszát. Közben meg az ország 
sodródik, mint egy kísértethajó. 
Ismeretlen

Gyermekkorunkban, amikor összevesztünk a barátokkal, mondtuk 
egymásnak, hogy ,,egyen meg a medve”. Most az államelnök és a minisz-
terelnök értesül a medvekárokról és kilövési engedélyek kéréséről, látják, 
hogy székelyföldiektől jön a kérés, és gondolják, hogy csak írogassatok, 
egyen meg a medve. Ennyire szeretnek minket.
Egy székely 

A Székelyhon július 8-ai számában az összesített jelentésről olvashat-
tunk, hogy milyen jellegű és értékbeli károkat okozott a hirtelen kia-
lakult felhőszakadást követő vízáradat Hargita megyében. Nem tudom, 
ilyen esetben kik jogosultak kártérítésre, csak intézmények, vagy 
magánszemélyek is. Közel 10 éve gyarapítom méhcsaládjaim számát, 
június 9-én délben még 76 méhcsaládnak örülhettem. Este torkom-
ban a keserűséggel néztem a meglévő 30 családot és a volt 46 család 
beiszapolt helyét. Az áradat úgy elvitte őket, mint a gyufásskatulyát. 
Jelentettem a keletkezett kárt és annak értékét, ami 27 600 lej, a helyi 
tanácsnak, eszmei értékről nehéz beszélni. Most a megyei tanácsnak 
tenném fel a kérdést: számíthatok-e anyagi támogatásra? Jelen időpon-
tig semmilyen biztatást nem kaptam. Köszönöm, amennyiben az il-
letékes személyek válaszolni tudnak. Tisztelettel 
Demeter Imre, Szentegyháza

Írják meg, lehet-e egy 30 fős buli a hétvégén. Várom a választ Borboly úrtól.
Ismeretlen

A 704 lejes betegnyugdíjas jogosult-e uniós élelmiszercsomagra? Senki 
nem írt semmit erről. Várom a választ.
Ráduj Gabriella 

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




