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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BÍRÓSÁGON
– Akkor kap két évet.
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1
– Kendnek meg milyen különleges te-
hene van, szomszéd?
– Hát má’ miért volna az különleges?
– Hogy még piálni is tud!
– Ugyan má’, hogy tudna?
– ... (poén a rejtvényben)

Falun

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8442
Dollár            4,0940
100 forint       1,3540

Vicc
– Kérem – kérdi aggodalmas arccal az 
egyik utas a kapitányt –, az ilyen hajók, 
mint ez is, gyakran elsüllyednek?
– Á, dehogy! Csak egyszer.

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

Véleményét elküldheti

ÁLLAPOTOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
19° / 8°

Gyergyószentmiklós
20° / 8°

Marosvásárhely
24° / 9°

Székelyudvarhely
21° / 9°

Gyimesközéplokról kikerült egy Egon-banda, amelynek tagjai Német or-
szágban garázdálkodnak; reméljük, hogy megkapják méltó büntetésüket. 
Szégyent hoztak a falura.
Egy gyimesközéploki

Tudja valaki, mi az oka annak, hogy augusztusban több helyen nem kap-
tunk villanyszámlát? Az a gond, hogy számla nélkül nem lehet fizetni.
Egy érintett nyugdíjas

A csíkszeredai egykori Gyopár szálló eladásánál az tapasztalható, hogy a 
városvezetést nem érdekli a városlakóknak egy kis zöldövezet létrehozá-
sa vagy egy park kialakítása a gyerekeknek, időseknek, ahol játszani, 
pihenni lehet.
Róbert

„Az ügyfelek figyelmébe. Fontos, hogy a te személyes adataid állan-
dóan naprakészek legyenek, úgy számodra, mint nekünk. Számunkra 
ugyan akkor törvényes kötelezettség is, míg neked garantálják a (ban-
ki) termékek és számlák zökkenőmentes használatát. Még akkor is, ha 
nem cseréltél személyit vagy nem változtak a kapcsolat(felvétel)-i in-
formációk, kérjük, igazold újra az összes adataidat. Megteheted (a ban-
kok) bármelyik (al)egységénél” – olvasható a banki műveletek (kész-
pénzfelvétel, átutalás stb.) elvégzése után igényelt kivonatokon. Vagyis 
ha nincs (más dolgod), akkor nyiss (valamelyik) bankban számlát, és 
akkor majd állandóan adnak, kapsz valamilyen tennivalót. Elannyira, 
hogy pl. egy kártya érvényességének lejárta után be kell menni a bank-
ba, vagy legalább fel kell hívni a fentiekkel kapcsolatosan. Ellenkező 
esetben – hiába van pénzed a számládon – nem tudod használni, mert 
az egyféleképpen le van tiltva – mesélte ez utóbbit egyik ismerősöm. 
Viszont mi van akkor, ha valakinek – ilyen vagy hasonló esetben – 
sürgősen szüksége van a pénzére? Hát vegyen ki a párna alól. Csak arra 
vigyázzon, hogy ezt a tolvajok meg ne tudják, mert azok kivehetik onnan 
engedély és kártya nélkül is.
Köz-ügyes

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.
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Lottó

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
Következetlen magatartása miatt képtelen 
megfelelően végezni a teendőit. Keressen 
olyan elfoglaltságot, amellyel visszanyer-
heti belső egyensúlyát!

Meglepő fordulatokra készülhet az élet 
minden területén, alkalmazkodnia kell a 
kialakult körülményekhez! Elsősorban a 
magánügyeire koncentráljon!

Megterhelő nap vár Önre, most csupán a 
saját erejében bízhat, segítségre nincs ki-
látás. Cselekedjék észszerűen, keresse az 
egyszerű megoldásokat!

Kisebb félreértések dominálnak a mai na-
pon. Hagyja figyelmen kívül a negatív ha-
tásokat, a munkájában pedig figyeljen oda 
az apró részletekre!

Munkájában próbáljon szakítani a szok-
ványos módszerekkel, illetve bátran folya-
modjék újszerű megoldásokhoz! Maradjon 
merész és kezdeményező!

Tele van tettvággyal és kreatív ötletekkel. 
Használja ki ezt a lendületet, és helyezze 
napirendre azokat a célkitűzéseket, ame-
lyeket korábban elvetett!

Hajlamos elsietett döntéseket hozni, így 
néhány terve holtpontra sodródik. Töre-
kedjék a megfontolt megoldásokra, és 
fölöslegesen ne kockáztasson!

Ez alkalommal hamar elnyeri társai bi-
zalmát, mivel kiválók a megítélései és 
körültekintő. Tevékenysége során mindig 
hallgasson a megérzéseire!

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, és 
lehetősége adódik tisztázni régről húzódó 
félreértéseket is. Szánjon több időt a sze-
mélyes kapcsolataira!

Ezúttal átveheti a vezető szerepet még ak-
kor is, ha első látásra úgy érzi, a feladat túl 
nagy felelősséggel jár, a képességei pedig 
nem adottak ehhez.

Bár nagy lelkesedéssel kezd bele a felada-
taiba, nem minden alakul a terve szerint. 
Vegyen vissza a tempóból, és igyekezzék 
lépésről lépésre haladni!

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai 
továbblépésére. Azonban mindezt csakis 
akkor tudja megvalósítani, ha képes lesz 
objektív döntéseket hozni!




