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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BAJBAN VAN!
– ... állatorvos a városban.
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Két szőke az állomáson. Az egyik 
megkérdi a vasutast:
– Elnézést, ez a vonat elvisz Kolozsvár-
ra?
– Nem.
Erre a másik:
– ...? (poén a rejtvényben)

Szőkék

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8573
Dollár            4,0974
100 forint       1,3552

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

Véleményét elküldheti

ÉLELMESSÉG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

26° / 10°

Gyergyószentmiklós

27° / 10°

Marosvásárhely

30° / 12°

Székelyudvarhely

29° / 13°

Uralkodó bolygója ma arra ösztönzi 
Önt, hogy olyan feladatba kezdjen, 
amihez korábban nem érzett készte-
tést. Legyen mindenben mértékletes!

Hajlamos a könnyelműségre, így kissé 
eltávolodik a céljaitól. Változtasson a 
hozzáállásán, ne engedje, hogy sem-
mibe vesszen a befektetett munkája!

Ha pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, új 
támogatókat szerezhet magának. A ha-
tékonyság érdekében hallgassa meg a 
környezetében élők nézeteit is!

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik energiáit, és amelyek miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

Rengeteg kötelezettség várja Önt. Ké-
szítsen ütemtervet, és még akkor is 
tartsa magát a terveihez, ha zavaró 
tényezők próbálják eltéríteni az útjáról!

Belekezdhet új tervébe, viszont legyen 
elővigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre vá-
ró események messze sodorják céljai-
tól, változtasson az álláspontján!

Nehéz választás elé kerül. A döntés 
kényszere nyomasztóan nehezedik Ön-
re. Hagyatkozzék bátran az ösztöneire, 
máskor is bevált ez a módszer!

A munkahelyén szokatlan nehézsé-
gekbe ütközik. Amennyiben képes lesz 
racionálisan felmérni a probléma mi-
benlétét, hamar rátalál a megoldásra.

Ne hagyja, hogy érzelmileg befolyásol-
ják, mert könnyen megromolhatnak a 
személyes vagy az üzleti kapcsolatai! 
Ne bízzon semmit sem a véletlenre!

Kiválóan szót ért a környezetében 
élőkkel, képes könnyen ráhangolódni 
a csapatmunkára. Az észrevételeit 
mindig tapintatosan fogalmazza meg!

A szerencse ezúttal Ön mellé szegődik, 
azonban ez nem mentesíti a fontos 
döntések alól. Őrizze meg a magabiz-
tosságát, és fontolja meg a lépéseit!

Használja ki azokat a szituációkat, 
amelyek csupán rövid ideig érvényesek! 
Döntéseit lehetőleg mindig a pillanatnyi 
körülmények alapján hozza meg!

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

Nagyon érdekes, hogy a hatalomra vágyók közül egy sem említette, hogy 
Csíkszeredában sok iskola még építőtelep, mivel csak nemrég fogtak neki 
a felújításoknak. 
Ismeretlen

Hát tényleg, az erdélyi magyar közösséget képviselni átkozottul nehéz. 
Sajnos sokan nem is fogják fel, de nem is akarják felfogni, hogy a 6% 
magyar az nagyon kevés. Ennyivel nem sokat lehet elérni ilyen mértékű 
ellenséges közegben. Mert lássuk be: a román pártok két kategóriába 
sorolhatók: nacionalisták és szélsőségesen nacionalisták. Itt nincsenek 
nyugatról átejtőernyőzött kozmopolita szélsőliberálisok, itt a liberálisok 
is szélsőségesen nacionalisták. Itt nincs olyan szocialista politikus, aki a 
nyakába akassza az ,,én is magyar vagyok” táblát. Nem, itt a szocialisták 
is azon versengenek, hogy a liberálisoknál is nacionalistábbak legyenek. 
Itt nincs napi szintű támadás a nyugati politikusok részéről a jogálla-
miság védelmében – a lelkes európai jogvédők számára az is teljesen 
rendben van, ha egy román politikus a zászlók mellé akasztással fenyege-
ti a kisebbséget. Véleményem szerint itt az van, hogy a magyar közösség 
akarata ellenére egy ellenséges közegben kénytelen élni immáron 100 
éve, és ez a mindennapos megaláztatás frusztrációt és dühöt szül, amit 
számomra kissé furcsa módon saját képviselőire vetít, őket gyalázza,    
szidja, mint a bokrot. 
Ismeretlen

Azt még elfelejtették közölni az illetékesek, hogy a gyerekek órarend-
jében sincsenek változások, mint ahogy ígérgettek. Nem csökkent egy 
órával sem. A gyerekeim (10. és 7. osztályosak) három napot egy héten 
háromig, két napot kettőig lesznek, és még ingáznak is.
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




