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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÁLLATKERTBEN
– ... a bárányt időnként cserélni kell.
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A szülőotthon bemutatóablaka előtt 
várakozik az európai férfi és az olajsejk.
– Melyik a maga gyereke? – kérdi az eu-
rópai.
– ... (poén a rejtvényben) – büszkélke-
dik a sejk. 

Büszke apa

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8417
Dollár            4,2317
100 forint       1,3786

Vicc
Megy a Dacia az úton. Rámegy egy tehén-
lepényre.
Megkérdi a tehénlepény:
– Ki vagy?
– Én vagyok a Peugeot – mondja a Dacia.
Mire a tehénlepény:
– Ha te Peugeot vagy, akkor én francia 
krémes!

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

Véleményét elküldheti

MAMAHOTEL 2.0 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
24° / 11°

Gyergyószentmiklós
23° / 11°

Marosvásárhely
27° / 14°

Székelyudvarhely
24° / 13°

Fontos változások következnek be a hi-
vatásában. Ha képes ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti 
az esetleges negatív hatásokat.

Nincs a legjobb formában, ezért ma 
csak könnyen végrehajtható teendőket 
vállaljon be! Nyugodt tempóban halad-
jon, és lehetőleg ne improvizáljon!

Szánjon némi időt arra, hogy átgon-
dolja az Ön körül zajló fejleményeket! 
Ezenkívül vizsgálja meg mindazt, ami 
az elkövetkező napokban vár Önre!

A függőben lévő kérdések negatívan 
hatnak a hangulatára. Forduljon segít-
ségért, még mielőtt a belső feszültség 
átveszi Ön felett az uralmat!

Egyedül kell szembenéznie a gondok-
kal, támogatásra ma ne számítson! 
Bármibe is kezd, maradjon óvatos, és 
kerülje az ösztönös cselekedeteket!

Ne aprózza fel az energiáit, mondjon 
nemet a kevésbé fontos felkérésekre! 
Koncentráljon azokra a feladatokra, 
melyek főleg az Ön érdekeit szolgálják!

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi 
körülményekhez! Ne essen pánikba a 
negatív események miatt, mert képes 
hamar felülemelkedni a gondokon!

Legyen mindenben alapos, azonban 
ne fogja vissza a kreativitását! Komoly 
lépéseket tehet a karrierjében, ha sza-
badjára engedi a képzelőerejét!

Bonyolult napnak néz elébe, több fron-
ton is helyt kell állnia. Rendszerezze a 
folyamatban lévő tevékenységeit, és 
legyen mindenkivel együttműködő!

Tárgyalásai során mutassa meg hatá-
rozottságát, és válassza az egyszerű 
megoldásokat! Személyes kapcsolata-
iban legyen nyitott és kezdeményező!

Rendszerezze a munkáit, és vegye 
figyelembe a határidőket! Állítson fel 
fontossági sorrendet, így szinte min-
den kötelezettségének eleget tehet!

Nehezen tud koncentrálni a napi tevé-
kenységeire, így most ne számítson 
kimagasló teljesítményekre! Csupán 
egyszerű feladatokkal foglalkozzék!

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

Olvasgatom az újságból, hogy a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
milyen modern felszereltséget kapott. Mégis, ha elmész küldőpapírral 
egy szakorvosi rendelőbe, azt mondják, ezt a tesztet, vizsgálatot nem tud-
juk itt elvégezni, mert nincs itt felszereltségünk hozzá. Délután jöjjön a 
magánrendelőmbe, és ott megoldjuk. Miután mélyen a zsebedbe nyúltál, 
még elküldenek egy másik magánrendelőbe, amit telefonon lebeszélnek, 
hogy soron kívül fogadjanak, ott aztán még mélyebbre nyúlsz a zsebbe. 
Megállapítanak egy csomó betegséget, felírnak egy csomó gyógyszert, és 
vissza a családorvoshoz, hogy írjon receptet. Szeded a gyógyszert, amíg a 
májad kikészül, és eredmény semmi. 
Aki már megjárta 

Kíváncsi lennék, hogy a madéfalvi posta előtti parkoló rendbentartása 
kinek a feladata. Ha valakinek a saját tulajdona, akkor ha önszántából 
nem teszi rendbe, a tanács felszólíthatná erre, mert ez a rész a falu 
egyik központi helye.
Ismeretlen

A teraszokat bezárják, és ahol vasárnap összegyűlnek százötvenen, azt 
kell hagyni. Csak így tovább!
Egy koronavírusos

Falun miért engednek be maszk nélkül a boltokba? Városon meg kötelező. 
Ki felel ezért? A boltos?
Ismeretlen

Eltűnt a csíkszeredai gyógyszertárakból a Siofor, a cukorbetegek egyik 
gyógyszere. Kihez forduljunk? 
Diabétesz

Az vajon ebben az egész megyeitanács-elnöki jelöltállítási cirkuszban 
miért nem érdekel senkit, hogy mit akarnak a Hargita megyeiek? A 
választók, azaz a köznép, akinek végül is kellene számítson, hogy ki 
vezeti majd az új mandátumban a megyét? Legyen elég, hogy majd elé 
teszik a szavazólapot, rajta a névvel, s szavazz? S ha nem, akkor nem 
vagy elég hazafi?
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




