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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A HEGYEKBEN TÖRTÉNT
– Nincs ott valaki más?
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Nagydarab, kigyúrt, kopasz ember 
sétál az utcán. Megnézi az óráját, hát 
látja, hogy az megállt. Mivel szeretné 
megtudni a pontos időt, megszólít egy 
kissrácot:
– Öcsi, nálad hány óra van?
A gyerek lecsatolja a sajátját, és 
remegve nyújtja a fickónak:
– ... (poén a rejtvényben)

Hány óra van?

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

VISSZASZÁMLÁLÁS 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, ha hirte-
len elpártolnak Öntől a társai!

Kizárólag aktuális ügyeit tűzze napi-
rendre, új munkálatokat ne vállaljon! 
Ma kézbe veheti azon teendőket is, 
amelyekkel eddig nehezen boldogult.

Komoly szakmai lépés vár Önre. Őrizze 
meg higgadtságát, döntéseit pedig le-
hetőleg megfontolva, illetve észérvek-
re támaszkodva hozza meg!

Ezúttal lehetősége adódik véglegesíte-
ni néhány folyamatban lévő feladatot. 
Vesse be a tudását, tapasztalatát, és 
használja ki a kínálkozó alkalmakat!

Ne kapaszkodjon olyan megoldások-
ba, amelyekről többször is kiderült, 
hogy nem működnek! Engedje, hogy a 
dolgok a maguk medrében folyjanak!

Folyamatosan akadályokba ütközik, 
ezért képtelen hatékonyan végezni 
a tevékenységét. Vonuljon háttérbe, 
csakis rutinmunkákkal foglalkozzon!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Ne 
kételkedjen a szaktudásában, ugyanis 
most képes lesz szinte minden problé-
mára észszerű megoldásokat találni!

Feszült légkör tombol a környezetében, 
így holtpontra kerülnek a teendői. Bár-
milyen döntést is hoz, előtte teremtsen 
nyugodt légkört maga körül!

Olyan tényekkel szembesül, amelyek 
új megvilágításba helyezik bizonyos 
teendőit. Ha szükségesnek találja, bát-
ran változtasson eddigi módszerein!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult 
felkéréseket pedig utasítsa vissza!

Kiváló formában van, ezért ha teheti, 
fontos tárgyalásait időzítse mára! Ma-
gabiztosságának köszönhetően senki-
nek sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Tartsa meg az őszinteségét, és marad-
jon együttműködő, kerülje el a vitás 
szituációkat! Fordítson több időt a 
kapcsolataira, valamint saját dolgaira!

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

December 30-án kiadták lebénult édesanyámat a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház ideggyógyászati osztályáról, a betegszállító men-
tő hazahozta, amit a mentős sofőrnek és asszisztensnek hálásan 
köszönök. De ezek után kezdődött sajnos a kálvária, amin átmentünk. 
Először is olyan receptet nyomtattak, hogy a kód fele hiányzott, hála a 
gyógyszerész ügyességének a beteg adatai alapján a gépből ki tudta 
keresni a gyógyszerek nevét. Azután a beutalóval 10 órára kellett men-
ni a járóbeteg-rendelő diabetikus rendelőjébe, ahol zárt ajtó fogadott. 
Hosszas várakozás után kinyitotta az ajtót egy kedves hölgy, és azt kér-
dezte, mit szeretnék. Elmondtam neki, hogy 10 órára kellett idejöjjek, 
hogy a doktor úr írja fel édesanyámnak az inzulinadagot, mert tegnap 
jött ki a kórházból. Itt nincs orvos – jött a rövid válasz, és csukódott 
az ajtó. Gondoltam, kimegyek a sürgősségire, hátha ott kapok út-
baigazítást. Ott elmagyarázták, mintha nem tudtam volna, hol járok, 
hogy ez a sürgősség, itt csak különleges eseteket látunk el. Világosít-
son fel már valaki, hogy miért kell fizetni az egészségügyi alapot, ha 
mindenki vállat vonogat, amikor szükség van valamire! A dolog pikan-
tériája végül is az lett, hogy édesanyám inzulin nélkül maradt december 
31-étől január 4-éig. Ezen üzenet írásakor csak Istenben bízok, hogy 
nem lesz semmi probléma. Köszönöm, egészségügy!
Ismeretlen

Okos ötlet, hogy nem szórták a pénzt a szilveszteri tűzijátékra. Adjanak 
több zsákot a hulladéknak abból a pénzből.
Nyugdíjas

Több pénzt is költhettek volna útjavításra Gyergyószentmiklóson, ha 
nem a fűtésszolgáltatónak adtak volna 3,5 milliót csak a múlt évben. 
Akkor nem így néznének ki a város útjai, szégyen, gyalázat a környező 
községekhez viszonyítva.
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

Valutaváltó

 Euró               4,8694
 Dollár            3,9660
 100 forint       1,3356

Vicc
– Jean, furcsa szagot érzek. Nem futott 
ki a tej?
– Az lehetetlen, uram, zárva van az ajtó.

Időjárás

Csíkszereda
9° / 4°

Gyergyószentmiklós
8° / 3°

Marosvásárhely
9° / 7°

Székelyudvarhely
10° / 5°

17  25  32  15  19  20

17  21  33  27  10  +16

620666

842471

7  1  15  36  34  30

8169013




