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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁT ILYET!
– ... és még dudál, hogy előzni akar.
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– Ide figyeljen, maga! Mit keres a keze a 
zsebemben?!
– Gyufát.
– Akkor miért nem szól?
– ... (poén a rejtvényben)

Ejnye!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8746
 Dollár            4,1525
 100 forint       1,3273

Vicc

Megkérdezik Pistikét az iskolában:
– Mi a neved?
– Nem tudom.
– Hány éves vagy?
– Nem tudom.
– Mi akarsz lenni?
– Rendőr.

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

Véleményét elküldheti

MAI PARNASSZOSZ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
13° / 4°

Gyergyószentmiklós
14° / 5°

Marosvásárhely
14° / 8°

Székelyudvarhely
14° / 7°

Maradjon együttműködő, de ne enged-
je, hogy mások beleavatkozzanak a 
dolgaiba! Alaposan gondolja át minden 
lépését, és maradjon következetes!

Zárjon ki minden zavaró tényezőt, és 
kizárólag a tennivalóira koncentráljon! 
Lelkesedésének köszönhetően szinte 
minden buktatón képes lesz átlépni.

Sikerül megtalálnia a közös hangot 
azokkal is, akikkel eddig képtelen volt 
együtt dolgozni. Használja ki ezt a hely-
zetet, rendezze tisztázatlan ügyeit!

Bár karrierje felívelőben van, néhány 
munkálata zsákutcába sodródott. Hasz-
nálja kreativitását, közelítse meg más 
szemszögből a problémákat!

Megterhelő pillanatok várnak Önre, ké-
szüljön fel arra, hogy több kihívásnak 
is meg kell felelnie. Bárhogyan alakul a 
napja, őrizze meg higgadtságát!

Munkahelyén váratlan körülményekkel 
kell szembenéznie, kénytelen lesz imp-
rovizálnia. Vesse be minden tudását, 
engedje szabadon fantáziáját!

Leleményessége ezúttal segítségére 
lesz a folyamatban lévő feladataiban. 
Tapasztalata révén akár több bevétel-
hez is juthat. Használja ki az erényeit!

A mai napon nem hajlik a kompromisz-
szumokra, csakis a saját útját járja. Az 
önfejűségére azonban könnyedén ráfi-
zethet, ezért ne hozzon döntéseket!

Felelőtlenül tevékenykedik, olyan 
egyezségeket is elfogad, amelyek csep-
pet sem előnyösek Önnek. Változtasson 
a hozzáállásán, mielőtt bajba kerülne!

Számos teendőt kell ma teljesítenie. 
Készítsen ütemtervet, és tartsa magát 
a terveihez még akkor is, ha zavaró té-
nyezők próbálják eltéríteni az útjáról!

Hivatásában elemezze ki az elmúlt idő-
szak eseményeit, és amennyiben szük-
séges, állítson fel új fontossági sorren-
det! Legyen nyitott az újításokra!

Ma nehezen teljesít nyomás alatt, ezért 
amennyiben lehet, ne bonyolítsa túl 
a munkafolyamatokat. Igyekezzen az 
egyszerű módszerekhez folyamodni!

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

Kedves ismeretlen, amit a minap írtam, nem gúnyolódás, hanem valóság. 
Magára vette a dolgokat, úgy tűnik, még sértve érzi magát. Nyugodjon le, 
nincs értelme dicsekedni a nagy régiséggel. Írja, hogy 60 évesen már 42 
éve volt a munka mezején, nekem 62 évesen 44 évem volt nyugdíjazáskor. 
Vagyis mindketten 18 évesen kezdtük? Nagyszerű, örvendek. A minapi 
írásom 90 százaléka nem a régiségről szólt, olvassa el még egyszer, úgy 
tűnik, nem értette meg a lényeget.
Szemlélő

Csíkszeredában, a régi postával szemben emlékmű van állítva a volt poli-
tikai foglyoknak. Ki állíttatta, és hol van nyilvántartva a névsor? 
Egy hozzátartozó

Megkérjük a székelyföldi gyógyszertárak működtetőit, hogy írják ki a be-
járati ajtókra, melyek a naponta keresett, de nem található gyógyszerek. 
Ezzel is csökkenne a fertőzésveszély. Tisztelettel,
Siofor

A Székelyhonban az úzvölgyi temetőről leközölt képen úgy látszik, mintha 
a maszkosok az 1956-os forradalomra emlékezőket képviselnék, a pa-
pok és a csőcselék nem visel maszkot, a halottaikat szólítgatják, akik a 
kománfalvi temetőben nyugszanak.
Misi

Az útszéli sáncok kitakarításáért kik a felelősök? Szégyen, ami látható. A 
felelős vezetők oldják már meg!
Ismeretlen

Az Eco-Csík vezetőségének figyelmébe ajánljuk a csíkszeredai méhészüz-
let mögötti szeméttározót. Minden reggel 5 órakor ébresztő több száz 
embernek, gyereknek, vasajtó csapkodása, artikulálatlan hangú kommu-
nikálás. Gyűjtjük a bizonyítékokat.
Tamás András

Ez igen! Nekünk, dolgozóknak adóemelés, a munkakerülőknek juttatás-
emelés. Meddig kell egy egész ország pénzét a semmirekellőkre költeni? 
Pedig munka az akad. Szégyelljék magukat, akik a lusta lovat etetik!
R. H. 

Hát a gyergyótölgyesieket sem kell irigyelni az autópálya miatt. Nem 
láttam nagy felbontású térképet erről az autópálya-nyomvonalról, de az 
is elképzelhető, hogy a katolikus templom mellett/fölött fognak szágul-
dozni a kedves rokonaink...
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




