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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
JANCSI FELEL
– Fogorvos.
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Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, ma elvégeztem a terhességi 
tesztet...
– Húú..., és nagyon ...? (poén a rejt-
vényben)

Teszt

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8545
Dollár            4,1136
100 forint       1,3462

Vicc

Részeg ember ül a csónakban, egyszer 
csak megbillen, beesik a vízbe. Elkezd 
segítségért kiabálni a közelben 
pecázóknak:
– Horgászok! Horgászok!
Mire a válasz:
– Mi is, csak nem ordibálunk!

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
24° / 8°

Gyergyószentmiklós
24° / 6°

Marosvásárhely
26° / 9°

Székelyudvarhely
25° / 11°

Csak a napi teendőkkel foglalkozzon, 
hosszú távú terveit halassza el! Mivel 
ma nehéz Önnel megtalálni a közös 
hangot, így segítségre nem számíthat.

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, ha hirte-
len elpártolnak Öntől a társai!

Szinte észrevétlenül tud rögtönözni, 
magabiztosságának köszönhetően pe-
dig kiválóan szót ért a társaival. Időzít-
se mára a fontosabb tárgyalásait!

Figyeljen oda az apró részletekre, és 
ne avatkozzon bele mások ügyeibe! 
Fordítson több időt a kikapcsolódásra, 
valamint a kapcsolatok építésére!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek leküzdése sok időbe telik. 
Ámde megéri küzdeni, mert az erőfe-
szítései kamatostól megtérülnek.

Minden erejére szüksége lesz, hogy 
eleget tudjon tenni a feladatainak. A 
bonyolultabb problémákat igyekezzék 
más szemszögből megközelíteni!

Teremtsen kellemes légkört a környe-
zetében! Semmiképp ne hallgasson 
mások erőszakos tanácsaira! Tájéko-
zódjon minden aktuális eseményről!

Munkahelyén váratlan események bo-
rítják fel a napját. Kezelje rugalmasan 
a kialakult helyzetet, és folyamodjon 
mindig az egyszerű megoldásokhoz!

Olyan helyzetekbe sodródik, ahonnan 
nem látja a kiutat. Ne kételkedjen a 
szakmai képességeiben, ugyanis ké-
pes lesz megoldani minden problémát!

Kissé türelmetlen, bármit tesz, azzal 
nem elégedett, mindig egy lépéssel 
előbb akar járni. Legyen toleránsabb 
és diplomatikusabb a kollégáival!

Feszült Ön körül a hangulat, ezért mi-
előbb tudja le a kötelezettségeit, és ke-
resse azon személyek társaságát, akik 
pozitív hatással vannak Önre!

Komoly fejtörést okoznak a mára beter-
vezett teendői. Rátermettségének kö-
szönhetően viszont képes lesz hamar 
megtalálni az összefüggéseket.

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 minap az egyik internetes újságban egy cikknek az volt a címe, hogy 
„Ha mindig ugyanazokat választják újra, itt soha jobb nem lesz”. Én ma-
gam is így látom ezt. Főleg azoknak a vezetőknek kellene visszavonul-
niuk, akik nek korrupciós pereik vannak, főleg közpénzügyekben. Még 
akkor is, ha egyelőre nincs bírósági ítélet.
Ismeretlen

Úgy tűnik, hogy egyesek szerint Csíkszeredában nem a gazdasági 
tevékeny ségek fellendítése, új munkahelyek teremtése, iskolák, óvodák, 
lakónegyedek, terek teljes felújítása a fontos, és sok más sürgős teendő, 
hanem a kerékpárutak felmérése. Ez jöhet majd, miután elkészülnek azok 
a sürgős teendők, amelyekre a pénzalapok is megvannak.
Reménykedő

Az iskolakezdés kapcsán írok: a gyerekeknek, ha tizenkét óráig van órá-
juk, pluszórákat ne tegyenek, hogy fél egykor tudjanak hazamenni.
Több szülő nevében

Nagyon értékelem Veres Dávid úr igyekezetét, hogy segíteni próbál a 
panaszok orvoslásában. A gondok azonban nem a számlázással vagy az 
áramszolgáltatással vannak, hanem a villanyszámlák kézbesítésével, ami 
nem a villamossági vállalat feladata.
Egy ügyfél

Nagy tülekedés lesz a parlamenti képviselői helyekért. Azért jó megszív-
lelni boldog emlékű Márton Áron intelmét. Melldöngetés és a farizeusi 
kérkedés nem ér semmit. Mindig rokonszenves az olyan ember, aki 
magáról, dolgairól, hivatásáról keveset beszél, de csendben annál 
odaadóbban dolgozik. És mindig gyanús az olyan, aki hangosan katolikus, 
vagy úton-útfélen a nemzetiségével kérkedik. A melldöngető, fennhangon 
magyarkodó magyarok teszik népüknek a legrosszabb szolgálatot.
Feketerez Gyula

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




