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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Ha az én apukám dolgozni kezd, az 
embereknek tátva marad a szájuk – 
büszkélkedik Bencike.
– Miért? Mi a te apukád? Talán bűvész?
– ... (poén a rejtvényben)

Gyerekek

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8590
Dollár            4,1269
100 forint       1,3578

Vicc

Egy szőke nő beszélget a barátnőjével:
– Képzeld, a barátom három év után 
végre beszélt a házasságról.
– És?
– Elmondta, hogy van egy felesége és 
három gyereke.

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

Véleményét elküldheti

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
25° / 9°

Gyergyószentmiklós
25° / 9°

Marosvásárhely
27° / 9°

Székelyudvarhely
26° / 11°

Rossz kedélye miatt most kerülik a tár-
saságát. Ha nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül 
megbirkózni a hivatásbeli feladataival.

Munkahelyén óvakodjék a zűrös hely-
zetektől, és szenteljen elegendő időt a 
kötelességeire! Maradjon céltudatos, 
és ne hagyja magát befolyásolni!

Nehezen tud koncentrálni, nehezére 
esik minden megoldásra váró fela-
dat. Legyen fegyelmezett, és főként a 
határ idős munkálataival foglalkozzék!

Használja ki teljes mértékben az inno-
vációs képességeit, illetve a szellemi 
kapacitását! Bátran újítson a hivatásá-
ban és a magánéletében egyaránt!

Rendkívül jól átlátja a munkafolyama-
tokat, emellett a kollégáival is könnyen 
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célo-
kat, és legyen nyitott az újdonságra!

Az események nem a vágyai szerint 
alakulnak, néhány váratlan akadályba 
ütközik. Maradjon higgadt, mert ha-
marosan nem várt segítsége érkezik!

Remek elképzelésekkel áll elő, ámde 
a kivitelezéshez még hiányzik Önből 
a lendület. Amennyiben szükségesnek 
érzi, bátran forduljon támogatásért!

Kissé szétszórt a magatartása, így ne-
hezen tudja megvalósítani a teendőit. 
A problémák ellenére maradjon türel-
mes, és őrizze meg az optimizmusát!

Eseményekkel teli napra készülhet, 
fontos kérdésekben kell döntenie. Bár 
jók a megérzései, figyeljen a részletek-
re, tetteiben pedig legyen megfontolt!

Hivatásában váratlan szituációk követ-
keznek be, így ha lehet, őrizze meg a 
higgadtságát! Zárja ki a zavaró ténye-
zőket, cselekedjék következetesen!

Komoly előrelépésre számíthat, ha 
képes alacsonyabbra állítani a mércét 
önmagával szemben. Tanulja meg ki-
aknázni jellemének sajátos vonásait!

Munkájában sok akadállyal találja 
szembe magát, ezért most jobb, ha fél-
reteszi a problémáit és hagyja magát 
sodródni az eseményekkel.

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 székelyudvarhelyi Bethlenfalvi úton se szellőztetni, se teregetni nem 
lehet, de még levegőt venni is alig a porfelhőtől. Igazán lemoshatnák az 
utat a lakosok és az autósok érdekében.
Egy ott lakó

Tisztelt rendőrség, a csíkszeredai városi kasszát meg lehetne tölteni 
szemetelések, rongálások és otthagyott kutyaürülékek miatt kiosztott 
büntetésekkel. A városközponti parkról van szó, amelynek vissza kell 
térnie a csend, a pihenés és a nyugalom szigetének. Ami most ott zaj-
lik, több a soknál. Ajánlott ott a folyamatos járőrözés este hat órától 
reggelig. Előre is köszönjük.
Nyugalomra vágyók

A tusnádi vezetők figyelmébe ajánlanám, hogy jövet-menet tekintsék meg 
a csíkkozmási autóbuszmegállót, és gondolkodjanak el azon, lehetne-e 
egy hasonlót építeni Újtusnádon a transzformátor szomszédságában.
Egy nyugdíjas adófizető

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




