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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Hány gyereke van, asszonyom?
– Öt. A hatodikat most várom.
– Nagyszerű! És pontosabban mikorra?
– Tíz perc múlva, ugyanis... (poén a rejt-
vényben)

Érdeklődés

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8748
Dollár            4,0399
100 forint       1,3584

Vicc
– Hogyan vegyem rá a férjemet, hogy 
csináljon meg valamit?
– Mondd neki, hogy túl öreg hozzá!

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

Véleményét elküldheti

NAGYÜZEM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
4° / -5°

Gyergyószentmiklós
4° / -4°

Marosvásárhely
5° / -1°

Székelyudvarhely
3° / -3°

Tisztelt Ismeretlen! Addig, amíg az adómat kifizetem, a kocsimat is par-
kolhatom, ha kedvem tartja és szabad, ott, ahol akarom! Mert én az 
udvaromért busás adót fizetek! Ráadásul mikor te a másik oldaladra for-
dulsz, én meg is kell seperjem, sőt a havat is el kell lapátoljam a járdáról! 
Mert ugyebár a polgármesteri hivatal a tömbházak körül kis traktorral 
letakaríttatja a járdákat! Mindezt az én befizetett adómból.
Ismeretlen

Ennek a disznótartást szabályozó törvénynek csak egy a célja, hogy 
vegyük a holland, dán stb. árut, és a parasztjainkat szegényítsük le a sár-
ga földig. Miért nem büntetik csak a kupeceket? Mert ez az érdek. Amúgy 
ameddig nem járul hozzá az etetéshez és a nehéz munkához, a román 
államnak és az EU-nak semmi köze, hogy az udvaromon belül milyen és 
mennyi állatot tartok.
Ismeretlen

Hát nem érkezett meg az „elbocsátó szép üzenet”, hogy Adyt para-
frazáljam. Pedig ezelőtt még pár hónappal a guillotine-t ajánlták sokan 
nekem, hogy a Borboly úr perét mertem emlegetni, mert abból semmi 
sem igaz. Én most is elhiszem, hogy a vádakból valóban semmi nem 
igaz, és hangsúlyozom, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, 
az utólagos félreértések elkerülése végett. Ennek megállapítása viszont 
a hatóságok dolga, még akkor is, ha ismerjük a román igazságszolgál-
tatást. A per újrakezdésének nem örülök, mert az sajnos rólunk is szól. 
Tisztelettel,
Bilibók Károly

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
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Lottó

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
Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. 
Haladjon céltudatosan, és hozza ki ma-
gából a lehető legtöbbet! Ne törődjön az 
esetleges zavaró tényezőkkel!

Képtelen kézben tartani a dolgokat, ezért 
csak a háttérből tevékenykedjen! Ne pró-
bálkozzon új módszerekkel, ugyanis ezzel 
csupán ront a helyzetén!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
most szinte minden betervezett teendőnek 
a végére tud járni. Maradjon kitartó, őrizze 
meg az önbizalmát!

Bár hivatásában remekül teljesíti a teendő-
it, ne engedje, hogy feledésbe merüljenek 
az eredeti célkitűzései! Emellett szánjon 
időt a magánéletére is!

Több remek gondolat fogalmazódik meg 
Önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll elő, 
amelyek nem csak az Ön érdekeit szolgál-
ják. Lépjen a tettek mezejére!

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ame-
lyeket kihasználva előreléphet a karrierjé-
ben. Cselekedjen mindvégig észszerűen, 
ne kapkodjon el semmit!

Maradjon megfontolt, mert a könnyelmű-
sége negatív következményekkel járhat! 
Kerülje el az olyan szituációkat, ahol véle-
ményt kell nyilvánítania!

Rendkívül ingerlékeny, minden kritikát sze-
mélyes sértésnek tekint. Jobban teszi, ha 
visszavonul és megpróbálja visszaszerezni 
a lelki egyensúlyát!

Ma kiváló körülmények teremtődnek arra, 
hogy megerősítse a kapcsolatait. Ne pró-
báljon irányítani, engedje az eseményeket 
haladni a maguk útján!

Gondolja át a lépéseit, mert az apró rész-
letek a közeljövőben akár döntő fontos-
ságúak lehetnek! A mai nap a viszonyok 
ápolására is alkalmas.

Nyitott az újdonságokra, új területeken 
szeretné kipróbálni az adottságait. Mielőtt 
bármibe is belekezdene, szerezzen szövet-
ségeseket maga mellé!

Állandó feszültség támad Ön körül, és fo-
lyamatosan vitákba keveredik. Ne akarja 
átvenni a vezető szerepet, inkább hagyja 
magát sodródni az árral!

Piac utca 7. szám 0751–288886 (Csíkszereda) optikaelit elit_optika

AKTUÁLIS
LENNE

EGY LÁTÁS-
VIZSGÁLAT!?

Február 24-én
ingyenesen

megvizsgálunk,
és egy régi kereted

100 lejért
beszámoljuk!

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