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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
JÓSNŐNÉL
– ... Az nyilván a jelenlegi férjem.
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– A sógorom bajban van, el akarják ven-
ni az orvosi diplomáját.
– Miért?
– Mert rajtakapták, hogy közösül a 
betegeivel.
– Ez tényleg nagy kár. Ő volt a legjobb ... 
(poén a rejtvényben)

Bajban van!

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

ELSŐ NAP KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Kiváló formában van fizikailag, illet-
ve szellemileg egyaránt. Most bátran 
kockáztathat, mert uralkodó bolygója 
minden tevékenységét támogatja!

A mai napon több kihívással találja 
szembe magát. Ezekkel csak úgy tud 
megbirkózni, ha beveti szakmai ta-
pasztalatait és megérzéseire hallgat.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek 
következtében fáradtnak érzi magát. 
Készítsen ütemtervet, és csakis a ha-
táridős munkálatokra koncentráljon!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen 
találja a kiutat. A helyes döntésekhez 
szüksége lesz némi időre. Nem árt, ha 
kikéri környezete véleményét is.

Szinte mindenre ingerülten viszonyul. 
Amennyiben nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül 
megbirkózni az Önre váró munkákkal.

Ezúttal számos tehertől is felszabadul, 
így kissé fellélegezhet. Vonja le az el-
múlt időszak tanulságait, csak ezután 
vágjon bele újabb kihívásokba!

Csakis akkor kezdjen új vállalkozásba, 
ha az előzőket véglegesen lezárta! Osz-
sza be okosan az idejét, ez alkalommal 
nem számíthat külső segítségre!

A munkahelyi körülmények ezúttal azt 
diktálják, hogy spontán döntéseket 
hozzon. Őrizze meg magabiztosságát, 
és támaszkodjon intuíciójára!

Néhány váratlan esemény miatt vak-
vágányra kerülnek a folyamatban lévő 
teendői. Vonuljon a háttérbe, és lehe-
tőleg kerülje a felesleges szócsatákat!

Remek érzékkel képes kezelni a meg-
lepetésszerű szituációkat, és remek 
megoldásokat talál a komplex kérdé-
sekre. Maradjon továbbra is céltudatos!

Figyeljen oda a részletekre, mert ben-
nük rejlik a sikeres megoldás kulcsa. 
Karrierje magasra ívelhet, ha magán-
életi problémáit a háttérbe szorítja.

Úgy érzi, változtatnia kell a módszere-
in, a bevált megoldások nem hoznak 
eredményt. Szedje össze bátorságát, 
és legyen nyitott az újdonságokra!

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 mai modern kor embere abban különbözik az ősöktől, hogy mindig a 
leggyengébbet választja vezetőnek.
Wolf Grey

Nem is fog bocsánatkérést hallani senki Iohannistól, legkevésbé a ma-
gyarok. Amióta újraválasztották, annyira arrogáns, mintha minimum az 
amerikai elnök lenne. Az újságírókkal is olyan fentről beszél, mintha 
mind egyiknek ő adná a fizetését. Csak az a furcsa, hogy tűrik!
Cs. Éva

A virág bevitele az iskolába az iskola vezetőségének döntésétől függ? Em-
berek, csak nekem tűnik úgy, hogy kezd beállni az „agyhalál” állapot?
Pató Pál

Sok az a szakember, akinek orvosi hozzáértéséhez nem fér kétség, viszont 
életükben nem sok iskolai tevékenységet láttak. Azt hiszik, hogy úgy le-
het az egészséges gyereket a szabályzat tiszteletére rávenni, mint azt a 
beteget, amelynek célja a gyógyulás. A pedagógus nem tud huszonegy-
néhány pórázt tartani a kezében, nem beszélve arról, hogy a vakáció ideje 
alatt is ment a játék gyerekek között. Az iskolából hazafelé a végzős fiúk 
bizony majd kézen fogják a lányokat, és a csók sem lesz kizárva. Az alsósok 
között hazafelé lesz egy-két birkózás, hiszen csak el kell döntsék a kisfiúk, 
hogy ki az erősebb, tehát a fejreállított tornaóra nem lesz jó semmire.
Attila

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

Valutaváltó

Euró               4,8567
Dollár            4,0900
100 forint       1,3586

Vicc
A kis kígyó kérdezi a mamáját:
– Anyu, én mérgeskígyó vagyok?
– Igen, kisfiam.
– Az baj, mert a nyelvembe haraptam!

Időjárás

Csíkszereda
26° / 11°

Gyergyószentmiklós
26° / 11°

Marosvásárhely
29° / 13°

Székelyudvarhely
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