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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MENNYI?
– ... a robogót megfejni.
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Orgonaszínű inget vásárol a székely. A 
kereskedő halmozza a különféle színű 
ingeket, az egyik túl sötét, a másik 
rózsaszínű, a harmadik zöldes, a negye-
dik pirosas, végül kiborul:
– Látott valahol olyan inget?
– Láttam hát. Ott a kirakatban.
– Na de az az ing fehér!
– És akkor? Még ... (poén a rejtvényben)

Vásárlás

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8667
 Dollár            4,1306
 100 forint       1,3567

Vicc

Parasztbácsi kivilágítatlan biciklin teker 

az úton. Megállítja a rendőr:

– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, 

akkor tolni kell!

– Már kipróbáltam, akkor se ég.

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

Véleményét elküldheti

ÚJ CÉGÉR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / -4°

Gyergyószentmiklós
10° / -4°

Marosvásárhely
9° / 0°

Székelyudvarhely
11° / -2°

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból 
és több figyelmet fordít önmagára.

Ötleteit csak akkor tudja sikerre vinni, 
ha segítőkre talál. Ámde vigyázzon, 
feltétel nélkül ne bízzon meg senkiben, 
nehogy véletlenül tévútra juttassák!

Igyekezzen nyitott lenni az új dolgok 
befogadására, és merjen változtatni 
korábbi elgondolásain! A váratlan hely-
zetekben viselkedjen diplomatikusan!

Elérhető közelségbe kerülnek célki-
tűzései, az eredmények viszont az Ön 
kitartásán múlnak. Legyen megfontolt, 
illetve tartsa meg az optimizmusát!

Számos teendő zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a sok teherrel, ha 
rangsorolja a tennivalókat, a kevésbé 
fontosakat pedig elnapolja.

Nehezen halad a dolgaival, ezért a vál-
tozások most jótékony hatással lehet-
nek a tevékenységeire. Legyen nyitott, 
ne idegenkedjen az újításoktól!

Sokat töpreng a közelmúlt eseménye-
in, és aztán rájön, hogy hol tévedett. 
Tegye túl magát a történteken! A tanul-
ságok révén korrigálhatja a lépéseit.

Mivel túl engedékeny, könnyen kihasz-
nálhatják. Válogassa meg, kivel kerül 
kapcsolatba, ezzel is csökkentve az 
esélyt arra, hogy túlvállalja magát!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, 
így megtalálja azt a belső egyensúlyt, 
amire már annyira vágyott. Szenteljen 
több időt a személyes problémáira!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit 
és magára vonhatja azok figyelmét, 
akiktől az előmenetele függ. Maradjon 
minden helyzetben kitartó!

Készüljön arra, hogy szokatlan mun-
kákkal kell megbirkóznia! Őrizze meg 
az optimizmusát, és hagyja figyelmen 
kívül az Önt támadó kijelentéseket!

Szakmailag sorsdöntő fejlemények 
várnak ma Önre. Maradjon megfontolt, 
és lehetőleg mindig cselekedjen össz-
hangban a környezetében élőkkel!

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 Gedeon, valami egyfajta gőgös gúnár stílusban lekezel, mert az 
sms-rovat november 6-ai számában azt kérdezi tőlem hogy „ön hol aludt 
eddig, vagy fül után muzsikál?”. Tisztelt uram, nem aludtam különösebb 
helyen, csak normális körülmények között, és behunyt szemmel sem 
járok, esetleg ön, mert néhány aprósággal nincs tisztában. Például azzal 
sem, amikor egy alkalommal (nem ebben az évben) a Csíki Csobbanó nevű 
uszodában egy elsős kislány torkaszakadtából – félelmében bepánikolva 
– kiabálta, hogy „nem megyek a vízbe”, hogy csak amúgy visszhangzott 
bele az uszoda. A szakavatott tanár, ahogy ön nevezi, pedig azt ordítot-
ta, hogy vegyék már ki a vízből azt a gyereket. Szülőtől tudom, ott volt 
a közelben. Tehát Gedeon úr, csak óvatosan a gúnyos megjegyzéseivel, 
mert minden gyerek nem egyforma és bizonyára nem olyan edzettek, 
kemények mint az öné vagy az unokái. Eddig is tudtuk, hogy a korcsolya 
meg az úszás opcionális, éppen ezért egy polgármester nem kell(ene) be-
leszóljon az iskolák belső programtervébe csak azért, mert ő makacsul 
úgy akarja. Ez eddig így volt, talán ezután nem polgármesteri parancsra 
fognak az iskolák vezetői bólogatva beleegyezni és véleményt is fognak 
kérni. Ennyi.
Áttekintő 

Rosszul van informálva a tusnádi háziorvosra panaszkodó, nem kellett 
egyszer sem receptírásra fizetni. Ki van plakátolva elég érthetően azok-
nak, akik tudnak olvasni, hogy a rendelő fenntartását és működését kér-
jük támogatni. Villanyt, vizet, adót és bért is kell fizetni havonta, több 
ezer lejt a rendelőért, hogy munkába tudjunk jönni. Ilyen körülmények 
között feltevődik a kérdés, hogy kell-e egyáltalán orvos a községben 
(ennyi támogatással).
Egy orvos

Ahhoz, hogy a csíkszeredai Villanytelep utca végre egyirányú legyen, még 
csak egy Behajtani tilos! táblát kéne szerelni az utca északi kijáratához, a 
körforgalomnál. Mert ott hajtanak szembe a forgalommal.
Egy sofőr, aki lát a forgalomban

Az eredményhirdetés után, amely kimondta, hogy Joe Biden nyerte az 
amerikai elnökválasztást, a kedves öregember olyat mondott, hogy 
felállt a szőr a hátamon. Azt találta mondani, hogy az egész világ egy 
nagy család lesz, amelyből nincs kiszállás. Ez igen, már fenyegetőzik. 
Még visszasírjuk Trump urat.
Ismeretlen 

Tisztelt László András úr! Most már bátran ki lehet írni a nevét a 
KÖLTÉSZET ÉS KÉNYSZER írójának. Murgu Pál, jelenleg Kolozsváron él.
S. M.

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




