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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
VÁLLALATNÁL
– ... ajtó előtt nincs lábtörlő.
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Apró termetű részeg fickó elordítja 
magát a kocsmában:
– Aki verekedni akar, álljon ide a pult 
elé!
Hatalmas birkózó kinézetű alak jön elé:
– ... (poén a rejtvényben) – feleli gyor-
san a kicsi. 

Kocsmában

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8701
Dollár            3,9758
100 forint       1,3620

Vicc
– Miért nincs Kubában kétpártrendszer?
– Mert ha engedélyeznének még egy pár-
tot, akkor mindenki abba lépne be, és 
megint egypártrendszer lenne.

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

Véleményét elküldheti

BLAMÁZS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
1° / -4°

Gyergyószentmiklós
1° / -6°

Marosvásárhely
3° / -2°

Székelyudvarhely
2° / -3°

Eddig lehetett egy telefonszámra sms-ben elküldeni a villanyóra állását. 
Ezután miért nem lehet? Mindenkinek nincs lehetősége a MyElectrica al-
kalmazás használatára.
Ismeretlen

A décsfalvi híd ócskavasként történő értékesítése megbocsáthatatlan.
Ismeretlen

„Köszönjük” az RMDSZ-nek, hogy kiharcolta két kisebbség sérthetet-
lenségét, kivéve a miénket (magyar), hogy ne legyen félreértés. Örülünk, 
hogy nem önökre szavaztunk.
Ismeretlen

Lehet, hogy nincs törvény, de ha a csíkszeredai tanügyi intézményeket 
nézzük, sok helyen nincs befejezve az építkezés, tehát lehet kezdeni az 
iskolát, de hol?
Ismeretlen

Már nagyon jó lenne, ha minden visszaállna a régi kerékvágásba az is-
kolákban... tanárnak, diáknak, szülőnek.
Ismeretlen

Nem semmi ország és emberek! Pedagógus, rendőr, csendőr, helyi 
rendőr... mindenki kéri a fizetésemelést egy olyan év után, amikor min-
den leállt, egy olyan országban, amelyben a gazdaság az adózás. Amúgy 
is nagy a szakadék a magán- és az állami szektor között! Kell a fizetés-
emelés, hogy ők éljenek jobban, a kis cégek, akik próbálnak valamit ter-
melni, fulladjanak meg. Vajon az az ember, aki kiszolgál hétvégén is min-
denféle üzletben, nem szeretne nagyobb fizetést? Ja, a magánszektorban 
nem megy így a követelőzés! 
Ismeretlen

Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy azokban a falvakban, ahol kö-
zel-távol nincs uszoda és korcsolyapálya, hol fognak a gyermekek 
korcsolyázni és úszni tanulni. Mire építenének egy-egy ilyen pályát/ 
uszodát, már rég kormányváltás lesz és másik miniszter. És kezdődjön 
reggel 45 perc mozgással az oktatás. Aha. És akkor hánykor kezdődik 
mondjuk egy olyan intézményben, ahol reggel fél nyolcra járnak a gyer-
mekek és fél négyig órájuk van? Akkor 9 órájuk lesz egy héten 3 alka-
lommal? Csak elméláztam rajta…
Egy aggódó

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
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Lottó

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
A
a

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
Ne bosszankodjon, ha nem olyan tempó-
ban halad a tennivalóival, ahogyan azt 
betervezte! Maradjon nyugodt, és vesse be 
szakmai tapasztalatait!

Fizikailag nincs a csúcsponton, így lehető-
leg kímélje magát, és igyekezzen elkerülni 
a stresszes helyzeteket! Határidős felada-
taira kérjen haladékot!

Az elmúlt időszak eseményei kissé szét-
szórttá teszik Önt, így ma nehezére esik 
döntéseket hozni. Kerülje a konfliktusokat 
és a kínos beszélgetéseket!

Optimistán tekintsen a világra! Higgadtsá-
gával, valamint diplomáciai érzékével most 
akkor is célba érhet, ha eleinte ellenállá-
sokba ütközik.

Pozitív hozzáállásának köszönhetően 
most könnyen befogadja az újszerű dol-
gokat. Bátran kezdeményezzen, és nézzen 
szembe a kihívásokkal!

Ha teheti, ne ragaszkodjon konokul az el-
képzeléseihez! Akkor érhet el eredménye-
ket, ha úgy intézi a dolgokat, hogy mások 
is szóhoz jussanak.

Nyugodt légkör uralkodik Ön körül, így a 
rutinteendők elvégzését ma szinte kikap-
csolódásként éli meg. Szenteljen több időt 
a személyes kapcsolataira!

Szinte minden a tervei szerint alakul. En-
nek ellenére kissé sebezhetőnek érzi ma-
gát, ezért kizárólag a megbízható emberek 
társaságát keresse!

A mai napon kellő önbizalommal rendelke-
zik ahhoz, hogy a végére járjon a terveinek. 
A sikerélmények nagy lendületet adnak 
Önnek a folytatáshoz.

Kisebb buktatók adódnak tervei megvaló-
sítása során. Ám emiatt nem kell semmit 
feladnia. Határozott magatartásával min-
dennek a végére tud járni.

Maradjon olyan személyek körében, akik 
jól ismerik Önt! Sikerekre viszont csakis 
akkor számíthat, ha nyitott marad és elfo-
gadja mások nézeteit is.

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, hogy 
átlépjen a munkájában előforduló nehéz-
ségeken. Tevékenységeiben maradjon to-
vábbra is precíz és igényes!




