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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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1Lerobban a Trabant az út szélén. Arra megy 
egy BMW-s, és felajánlja, hogy elhúzza a 
legközelebbi szervizig. Rá is kötik a Traban-
tot a vontatókötélre, a BMW-s meg rálép a 
gázpedálra, és gyorsulni kezd. A trabantos 
persze nagyon fél, így eszeveszett dudálás-
ba kezd. Elhúznak egy rendőrjárőr mellett, 
mire az beszól a központba:
– Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-
nal megy egy BMW mögött, ... (poén a rejt-
vényben)

Hát ilyet!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8741
 Dollár            4,1264
 100 forint       1,3349

Vicc

– Alhatok nálad?
– Persze, de magadnak kell megcsinál-
nod az ágyadat.
– Rendben van.
– Na, akkor itt van fűrész meg kalapács. 
Deszkát meg szeget találsz a pincében.

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

Véleményét elküldheti

PROGNÓZIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
17° / 4°

Gyergyószentmiklós
17° / 5°

Marosvásárhely
17° / 6°

Székelyudvarhely
17° / 6°

Kiszámíthatatlan a viselkedése, ezért 
ma óvakodjon azoktól a szituációktól, 
ahol véleményt kell nyilvánítania! Tevé-
kenykedjen csupán a háttérből!

Alighanem minden jel arra utal, hogy 
ma ne fogjon bele új munkálatokba. 
Végezzen rutinteendőket, és rendsze-
rezze a folyamatban lévő feladatait!

Bár munkaügyekben sokszor jók a 
megérzései, ez alkalommal alapozzon 
a konkrét érvekre! Vegyen vissza kicsit 
a tempóból, és legyen rugalmasabb!

Ha teheti, ne módosítson az eredeti 
célkitűzésein! Cselekedjen mindvégig 
a megérzése szerint! Hamarosan segí-
tőkre is talál, így garantált a siker.

Kiegyensúlyozottságának köszönhe-
tően most többen is Önhöz fordulnak 
tanácsokért. Legyen előzékeny, és le-
hetőleg senkit se utasítson vissza!

Eseményekben gazdag nap vár Önre. 
Készüljön arra, hogy kihívásoknak is 
meg kell felelnie. Őrizze meg a higgadt-
ságát minden körülmények között!

Amennyiben új feladatba kezd, alapo-
san mérje fel előre a körülményeket, 
ugyanis a váratlanul adódó akadályok 
komoly fejtörést okozhatnak Önnek.

Hivatásában számos megpróbáltatás-
nak lesz kitéve. Maradjon kitartó, és 
ne hagyja, hogy külső feszültségek 
megakadályozzák a józan döntésben!

Szeretne továbblépni, azonban még 
nem körvonalazódtak a tervei. Vegye 
számításba az eddig elért sikereket, 
majd ennek függvényében döntsön!

Éljen azokkal a lehetőségekkel, ame-
lyek csupán rövid ideig érvényesek! 
Mindig a pillanatnyi helyzet szerint 
döntsön, viszont ne meggondolatlanul.

A mai napon visszatérő problémák 
sodródnak Ön elé. Fedezze fel, hogy 
hol csúszott hiba a munkafolyamatok-
ba, és mielőbb küszöbölje ki ezeket!

Nem képes egyensúlyba kerülni önma-
gával, emiatt alapvető hibákat követ 
el. Ítélőképessége sincs a csúcson, 
ezért a fontos döntéseket napolja el!

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

Az elmúlt vasárnap lezajlott ukrajnai önkormányzati választásokon a 
kárpátalji magyar nemzetrész polgárai sikeresen támogatták a KMKSZ 
és az UMDSZ színeiben indult magyar jelöltjeiket. Megmutatták, hogy a 
közönyt, a vírus okozta félelmet is le lehet győzni, s az ukrán naciona-
lista ellenszélben is lehet erős magyar érdekképviseletet kialakítani. A 
nemzetben gondolkodó, építkező budapesti magyar kormány – ellentét-
ben a kijevi külügyminisztérium alaptalan vádjaival – nem beavatkozott, 
hanem nagyon is jogosan arra buzdította a kárpátaljai magyar véreinket, 
hogy érdekeik képviselete céljából hiteles és nagyszámú képviselőt küld-
jenek a magyar többségű kistérségi tanácsokba. Igen, a kárpátaljai ma-
gyarjaink helytállásukkal nemcsak a saját képviseletük erejét növelték a 
szülőföldjükön, hanem nekünk, erdélyi, székelyföldi legnagyobb magyar 
nemzetrésznek is üzentek, hogy mit kell tennünk a közelgő választásokon. 
Igen, lehet, mert kell a bátor és erős képviselet, amely által (magyar 
nemzetrészként, s nem kisebbségként) akár megkerülhetetlen tényezővé 
is válhatunk a jelenlegi beteges, jogállamnak hirdetett Romániában is.
Veress Dávid

Tisztelt Egy városi, teljesen igaza van, a gazdák csak magukkal törőd-
nek, és a szomszédok nem számítanak, sőt, ha szólni mernek, még sú-
lyos fenyegetést kapnak. Éppen ezért íródott az, hogy hátha végre az új 
elöljárók emberi módon gondolkodva, a kibírhatatlant kiküszöbölve és a 
panaszosokat emberként kezelve cselekednek, igazságot tesznek.
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




