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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SIET...
– ... nagyon elfáradt a karja.
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A MARÓKÁLI
KÉPLETE

ÁLLAMI
ILLETÉK

AZ „ÖRÖK
VÁROS”

PASAS,
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RÓMAI 500
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KÉTELL!

L

FAMILIÁRIS
ÁGYON

A HELYE

LÍTIUM
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Egy fiatalasszony egy szép színes 
nyakkendővel lepi meg a férjét annak 
születésnapján.
– Ugye tetszik, drágám? Mihez fogod 
viselni? – kérdi tőle.
– ... (poén a rejtvényben)

Szülinapon

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8703
 Dollár            4,0980
 100 forint       1,3487

Vicc

– Doktor úr, segítsen rajtam, mos-

tanában mindig az a kényszerképzetem, 

hogy tíz deka sült gesztenye vagyok 

elszórva az utcán!

– Hát szedje össze magát!

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

Véleményét elküldheti

ÓVINTÉZKEDÉSEK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
2° / -6°

Gyergyószentmiklós
3° / -5°

Marosvásárhely
2° / -3°

Székelyudvarhely
3° / -4°

Lehetőleg ne vállaljon túl sok felada-
tot, ugyanis a mai napon csakis a saját 
erejére számíthat! Maradjon optimista, 
keresse az egyszerű megoldásokat!

Engedjen szabad utat a kreativitásá-
nak és fantáziájának! Tevékenysége 
során vesse el a megszokott munka-
módszereket, alkalmazzon újításokat!

Legyen mindenben következetes, és 
figyeljen oda az apró részletekre! Töre-
kedjen a tökéletességre, ne elégedjen 
meg az átlagos megoldásokkal!

Hajlamos engedni a kísértésnek, emi-
att elhamarkodott döntéseket hozhat. 
Őrizze meg az önuralmát, és ne hagyja, 
hogy felgyűljenek a problémái!

Hivatásában szinte mindenre ingerül-
ten reagál, emiatt még a rutinteendőit 
is csupán félvállról teljesíti. Halassza el 
a döntésre váró tevékenységeit!

Szenteljen nagyobb figyelmet a szemé-
lyes viszonyaira és a családtagjaira! A 
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó félreértések tisztázására.

Óvakodjon a nézeteltérésektől, mert a 
viták csak elterelik a figyelmét a fontos 
kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 
Önhöz, legyen készséges!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fe-
jében, pár közülük megvalósítható és 
biztos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon 
másokat is bevonni a terveibe!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Gyors helyzetfelismeréssel és dip-
lomáciai adottságával most remekül 
feltalálja magát minden helyzetben.

Remek tempóban halad a tennivalói-
val. Arra viszont ügyeljen, hogy társait 
ne bántsa meg, mert a lendület hevé-
ben hajlamos nyersen fogalmazni!

Kiváló lehetőségek adódnak a szak-
mai továbblépésére. Azonban mindezt 
csak akkor tudja megvalósítani, ha 
képes lesz objektív döntéseket hozni.

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 
munkájára hangolódni. Ha módjában 
áll, olyan munkákkal foglalkozzon, 
amelyek nem igényelnek segítséget!

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 csíkszeredai Testvériség sugárút egyik buszmegállójában saját akaratából 
napok óta fagyoskodó embertársunk helyzete kapcsán megfogalmazott 
véleményem: Mielőbb törvényes keretet kellene/kell teremteni arra, hogy 
ilyen esetben és téli időben az érintett személyt akár akarata ellenére is biz-
tonságos helyre lehessen szállítani, bevinni, állandó felügyelet alá helyezni, 
akár a börtön külön részébe is. Ott nem tudna alkoholt fogyasztani, orvosi 
ellátást is kaphatna, és némi hasznos munkára is be lehetne fogni az idősza-
kos szállás és ellátás ellenében. Nemde? Ha a csíkszeredai hidegben netán 
megfagy az illető, akkor minden lap tele lesz ezzel, a rádiók és tévék fogják 
hírül adni, hogy lám-lám Csíkszeredában mi történt, ugyanakkor a különböző 
hatóságok is csak hibásokat fognak keresni. Sajnos!
Veress Dávid

Kérdés: Miért nem emelték a nem adózandó nyugdíj 2000 lejes határát 
arányosan a nyugdíjpont értékével? Emiatt a kissé jobb nyugdíjjal ren-
delkezők károsodnak, mert a nyugdíjuk nem 14 százalékkal emelkedett, 
hanem kevesebbel. Pedig több volt a befizetés. Következik, hogy kiszámol-
jam, havonta mennyivel csapnak be.
Ismeretlen 

Elkeserítő, hogy a vírustagadók magasról tesznek az életet megóvó in-
tézkedésekre. Hogy a saját életét nem félti, megértem, mert nincs mit 
féltsen, de hogy mások egészségét sem tartja tiszteletben? Igaz, ehhez 
kell az otthoni hét év.
Ismeretlen 

Az alacsony jövedelmek okát helyben kell keresni. Tudok olyat, hogy a 
helybéli nagyfőnök rászólt a francia befektetőre, hogy mekkora fizetést 
adjon. Akik verik a mellüket, hogy a fiatalságot itthon kell tartani, pont 
ők azok, akik miatt elmennek.
Ismeretlen

Akinek 900 lej nyugdíja van, 31 évet dolgozott, 12,5 év 2-es munkacsoportban, 
22 év 3 váltásban hétvégékkel, az öregségi nyugdíj 458 lej volt. Hol a hiba?
Átvert nyugdíjas

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




