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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Ejnye, hát milyen pincér maga? – 
bosszankodik a vendéglős. – Már 
megint eltört egy pezsgőspoharat. 
Remélem ez volt az utolsó!
– ... (poén a rejtvényben)

Ejnye!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8746
 Dollár            4,0403
 100 forint       1,3573

Vicc

Két jó barát találkozik. Az egyiknek ret-
tenetesen össze van törve a képe.
– Hát veled mi történt?
– Képzeld, kijöttem este a kocsmából, 
felugrottam a biciklire.
– Atyaég! És elestél?
– Dehogyis! A falnak volt támasztva.

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

Véleményét elküldheti

TUSA 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
2° / -11°

Gyergyószentmiklós
3° / -12°

Marosvásárhely
3° / -3°

Székelyudvarhely
1° / -7°

Legyen türelmes, és egyszerre csak 
egy munkálattal foglalkozzon! Csak 
így lesz képes felmérni a buktatókat és 
elkerülni az esetleges bosszúságokat.

Ne töltsön túl sok időt ábrándozással, 
inkább figyeljen a jelenre, illetve az 
aktuális tennivalókra! Őrizze meg a 
kiegyensúlyozottságát, higgadtságát!

Felszínre kerülnek a rejtett képességei, 
amelyek kihasználatlanul lapultak Ön-
ben. Ezúttal még önmagát is meglepi 
azzal, hogy miket képes elérni.

Hivatásában ma olyan nehézségek 
várnak Önre, amelyek első ránézésre 
megriasztják. Ne a kibúvókat keresse, 
hanem a megoldásokra fókuszáljon!

Válságos a lelkiállapota, szüksége len-
ne, hogy az önbizalmát megerősítse. 
Ha erre egyedül képtelen, kérjen taná-
csot a családtagoktól, barátoktól!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért lehetőleg halassza el azokat a 
feladatokat, amelyekhez összpontosí-
tás vagy a társai segítsége szükséges!

Maradjon nyitott mindenkivel, és he-
lyezze kicsit háttérbe saját érdekeit! 
Bár átmenetileg távol kerül a céljaitól, 
így is lesz része sikerélményekben.

Komoly buktatók rejtőznek a mai tevé-
kenységei mögött. Mielőtt bármilyen 
döntést hoz, hallgassa meg kollégái ja-
vaslatait, majd alaposan mérlegeljen!

Remek ötletekkel áll elő, megérzései 
pedig eredményesnek bizonyulnak. 
Kövesse az ösztöneit, így majd min-
denre ideális megoldásokat találhat!

Kiváló formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutinfeladatokon. Keressen 
olyan elfoglaltságot, amely új pers-
pektívákat nyithat meg Ön előtt!

Optimista napra készülhet, terveit 
most zökkenőmentesen véghez viheti. 
Ha a környezetében vitás szituáció ala-
kul ki, próbáljon meg békebíró lenni!

Rossz hangulata miatt kerülik a társa-
ságát. Ha nem tud önfegyelmet gyako-
rolni, kénytelen lesz egyedül megbir-
kózni a hivatásbeli feladataival.

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

Nem tudom, hogy nem ébrednek már fel az iskolai kifli ügyében, mert ez 
ehetetlen. Csíkszeredába egy Prahova megyei cég nyerte a licitet, és az 
is szállítja a kiflit, ami egyszerűen ehetetlen, és mindenki hallgat, tűri a 
helyzetet. Nincs Hargita megyei cég, amely megnyerhetné? Gyalázatos ez 
a módszer, jobb, mint semmi, de kár a benzinért, kidobott pénz. 
Egy nagymama, aki tapasztalatból beszél

A Székelyhon február 16-ai sms-rovatában megjelent bejegyzésére 
válaszolva, a városvezetést támogatva, a megyei tanács útjain keresztül 
keressük a megoldást, amelyben fontos szerepet tölt be a mélyszegénység-
gel foglalkozó munkacsoportunk. A városi önkormányzat hatáskörébe tar-
tozik az ügy kezelése, de mint megyei tanácsnak prioritás a roma közösség 
integ rációja, foglalkoztatása, munkavállalásra való támogatása és hosszú 
távon való bevonása a közösségi életbe az oktatás tekintetében is. Bízom 
benne, hogy hosszú távon is előre tudunk lépni a romaprobléma ügyében. 
Adjunk esélyt a közösség tagjainak, hogy a társadalom hasznos tagjaivá 
váljanak! Ahogy eddig is mondtuk, a lakosság véleményét, álláspontjait, 
javaslatait figyelembe véve hozzuk meg döntéseinket. Várjuk továbbra is 
az építő javaslatokat. A párbeszédnek megvan az ereje, és a lakossággal 
együttműködve tudjuk Hargita megyét építeni. Tisztelettel,
Borboly Csaba

Hát Székelyudvarhely nagyon jól választott, megkaptuk az adóról az 
értesítést, 26 százalékkal emelkedett, de a nyugdíjat nem emelik. 
Ennyit jelent, ha nem oda szavazunk, ahová mások, most fizetünk. Bevált 
a mondás, mások csárdást járnak, mi még tangót sem, mert nem ad senki 
pénzt a négy év alatt.
Ismeretlen

Arra kérem a sportminiszter urat, hogy ha már beöltözött, nézzen szét a 
Sportklub háza táján.
Balogh Antal, Csíkszereda

Meg szeretném kérdezni a csíkkozmási polgármesteri hivatal illetékeseit, 
hogy a 2021-es évre kirótt adót hány százalékkal emelték? 
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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




