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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
VAGY-VAGY!
– ... a kecském előzni akar.
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Kapitány az újonchoz:
– Azt hallottam, hogy maga mindenki-
nek ellentmond!
– Jelentem alássan, ügyvéd vagyok, és 
nem ... (poén a rejtvényben)

Azt hallotta...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8737
Dollár            4,1135
100 forint       1,3388

Vicc

– Nagyságos úr, ha kérhetném, most ne 

lövöldözzék a kertben, mert a nagyságos 

asszony lepihent!

– Nem baj, Jean, akkor majd lábujjhe-

gyen lövök.

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

Véleményét elküldheti

NAGYTAKARÍTÁS 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
17° / -1°

Gyergyószentmiklós
18° / 0°

Marosvásárhely
17° / 1°

Székelyudvarhely
17° / 1°

Növelje munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új módszereket! Kizárólag a 
tennivalóira koncentráljon, és ne keve-
redjen bele mások magánügyeibe!

Környezetében zavarossá válnak a 
dolgok. Értékelje át néhány személyes 
kapcsolatát, döntse el, hogy mi fontos 
Önnek, és eszerint cselekedjen!

Rendkívül mozgalmas napra készül-
het. Lehetőleg úgy ossza be az idejét, 
hogy ne kelljen alkalmazkodnia má-
sokhoz, ugyanis ez ma nehezére esne.

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most 
elsősorban a színfalak mögött végzett 
tevékenységei hoznak eredményeket. 
Maradjon mindvégig következetes!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán 
akkor lesz képes átlépni a holtponton, 
ha kihasznál minden lehetőséget és 
mindig az egyszerű utakat választja.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez 
pedig megviseli Önt. Ha tiszta fejjel 
képes felmérni a probléma mibenlétét, 
gyorsan megtalálja a megoldást.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt 
időben nem jutott ideje. A sikerélmé-
nyek új lendületet adnak majd Önnek.

Ezúttal komoly döntéshozatalra kény-
szerül. Legyen megfontolt, ne hagyja, 
hogy magánéleti problémái negatívan 
befolyásolják hivatásbeli eredményeit!

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti hivatásbeli helyzetét. Elképze-
léseinek kivitelezésében ezúttal sem-
mi nem akadályozhatja meg.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segít-
séget is kap kollégáitól. Használja ki 
kommunikációs adottságait ahhoz, 
hogy megerősítse kapcsolatait!

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Próbáljon könnyen véghezvihető célo-
kat keresni, de azért a kötelezettségeit 
se hagyja figyelmen kívül!

Több akadályt kell ma leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják Önt. 
Csakis akkor számíthat teljesítményére, 
ha elfogadja a kollégák segítségét.

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 Calea Neamului Egyesület elnöke nem nyugszik, hanem újra toborozza 
szimpatizánsait, hogy október 25-én ismét „látogassanak” az úzvölgyi 
temetőbe. Az illetékesek kell figyelmeztessék a belügyminisztert és a két 
megye prefektusát, hogy vegyék elejét az újabb randalírozásnak és pro-
vokációnak!
Veress Dávid 

A második osztályos unokám mondatokat kell írjon románból, az ábécét 
holnap kezdik tanulni. Mások is így kezdték a románt tanulni? Ezért nem 
tudja megérteni a nyelvet.
Nagyi

Tisztelt Bilibók úr! Azért, mert valaki ellen bűnvádi eljárás folyik akár 
12 éve, még nem jelenti azt, hogy bűnös, még akkor sem, ha a „sajtó 
állítására” (hogy önt idézzem) hivatkozik. „A hír akkor szent, ha igaz, és a 
vélemény szabad a jóérzés és a becsület határán belül” idézet és tisztelet.
Cs. Ferenc 

Miért tartják ott a CEC Bank automatáját Csíkmadarason, ha nem lehet 
használni? Talán dísznek? 
Ismeretlen 

Minden tiszteletem és becsületem Darvas Kozma Józsefnek. De kérdem 
én, ha az ő életét megmenteni Magyarországról kell gyógyszert hozatni, 
nekünk, szürke egereknek mennyi esélyünk van az élethez? 
Gedeon

A véleményemet szeretném kifejezni azoknak az elurasodott falusiak-
nak, akik nem bírják elviselni az állatok szagát és kakiját. Költözzenek 
valamelyik nagyobb város központjába, és efféle problémájuk többé 
nem lesz. De ne feledjék el, hogy amióta a világ létezik, a városit a falu-
si látta el élelemmel.
Egy falusi 

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

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
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