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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
DIKTÁLÁS KÖZBEN
– ... a megbeszélés szerdán.
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Az iskolában azt kéri a tanár a gyere-
kektől, hogy mondjanak különböző ál-
latokat.
– Macska – mondja Kati.
– Ló – mondja Pistike.
– Kutya – mondja Józsi.
– Kutya – válaszol Móricka.
– Kutya? De hiszen az már volt.
– Tudom, ... (poén a rejtvényben)
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#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8731
 Dollár            4,1224
 100 forint       1,3352

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

Véleményét elküldheti

ESZKABÁLT SZERSZÁM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

17° / 5°

Gyergyószentmiklós

17° / 4°

Marosvásárhely

18° / 5°

Székelyudvarhely

19° / 6°

Bár nehezen látja be, de ezúttal csu-
pán segítséggel lesz képes a végére 
járni a teendőinek. Legyen együttmű-
ködő, és álljon ki társai érdekeiért is!

Sok izgalmat és meglepetést tartogat 
Önnek a mai nap. Maradjon nyitott, 
használja kreativitását! Hozza ki a le-
hető legtöbbet a lehetőségeiből!

Terelje el a figyelmét a régóta húzódó 
teendőkről, mert azok megoldásához 
ma úgysem kerülne közelebb! Csupán 
a napi feladataira összpontosítson!

Semmiképp ne hagyja, hogy bárki is 
felborítsa a megteremtett lelki béké-
jét! Kerülje a vitákat, illetve törekedjen 
a harmonikus hangulat megtartására!

Legyen nyitott az újszerű dolgokra, ha 
szükséges, merjen változtatni! A mun-
kavállalás mellett viszont szakítson 
elegendő időt a magánéletére is!

Alkalmazzon új megoldásokat a holt-
pontra került feladataiban! Szokatlan 
ötletekkel is előállhat, uralkodó boly-
gója most mindenben támogatja Önt.

Nem képes koncentrálni, gondolatai 
állandóan új célok felé kalandoznak. 
Változtasson az álláspontján, ha nem 
akar bonyodalmakba keveredni!

Változások következnek be a környeze-
tében. Ha képes lesz ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti 
az esetleges negatív hatásokat.

Őrizze meg optimizmusát, és tartson ki 
elvei mellett! Ne hagyja, hogy kihasz-
nálják a gyengeségeit! Mellőzze a túl-
ságosan bonyolult felkéréseket!

A mai napon rendkívül bizonytalan, így 
sok elhamarkodott döntést hoz. Azon 
emberek társaságát keresse, akik 
megoldással szolgálhatnak!

Elfoglaltságai akadálymentesen zajla-
nak, minden folyamat a tervei szerint 
alakul. Lehetőleg ne kockáztasson, 
maradjon meg a bevált módszereknél!

Képtelen megszabadulni rossz hangu-
latától, ezzel pedig csak növeli Ön kö-
rül a feszültséget. Vonuljon vissza, és 
maradjon ki az eszmecserékből!

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

Két hete úgy volt, hogy bezár minden kocsma, terasz, kaszinó stb. Erre fel 
minden nyitva, csak a lottózó van zárva. Hát hogy, kérem szépen?
Ismeretlen 

Kedves Szemlélő! Nagyon is igazat írt, sajnos aki nem próbálta, az könnyen 
ítélkezik, de sokan voltunk ilyen helyzetben.
Ismeretlen 

Sok dicséret illeti Péter Beáta nagyon jó riportját a falusi emberek részéről.
Ismeretlen 

Tisztelt Egy falusi! Én Csíkszeredában egy kertes házban lakom. De az 
állattartó szomszédom nagyon megkeseríti az életemet. Merem állítani, 
hogy az ön egész faluja nem olyan büdös, mint az, amit én nap mint nap 
szagolok. Az a baj, hogy a mai világban a gazdák csak magukkal törőd-
nek, és nem érdeklik őket a szomszédok. Úgyhogy nem kell a falusit 
városra küldeni, mert itt is van kellemetlenségből éppen elég. 
Egy városi

Bocsánat, Szemlélő, a gúnyolódásért, még csak annyit árulj el, hány 
évesen mentél nyugdíjba, mert nekem 60 évesen már 42 évem volt a 
munka mezején. 
Ismeretlen 

Az úzvölgyi ünneplésen hány bírságot róttak ki a maszkviselés hiánya miatt? 
Ismeretlen 

Ha az ítélőtábla jogerős ítéletet hozott az úzvölgyi katonatemető és 
körzete hovatartozásának kérdésében, kinek a feladata, hogy betartassa 
az ítéletet? Az ottani tanácsnak, a megyebírónak, az ottani rendőrségnek, 
vagy a bíróságnak, amely meghozta az ítéletet?
Misi 

Tisztelt H. É! A Székelyhon október 26-ai, hétfői számának Az olvasó 
véleménye rovatában megjelent jogos panaszával kapcsolatosan tele-
fonon beszéltem az Electric Inst. cég szolgálatosával, aki kérésemre 
jegyezte a Somlyó utca 139. szám előtti közvilágítás meghibásodását. 
Bízom benne, hogy a jelzett gond mielőbb megoldódik. Tisztelettel,
Veress Dávid

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




