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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– ... leküldtem élesztőért.

FIZETÉS

RÉSZBEN
CSAL!

MÉTER

KÖLTŐI
REGGEL

ÖSZTÖKÉLŐ CÉLT KIVÍV

ÉSZAK-
AMERIKAI

INDIÁN NÉP

... POETICA,
KÖLTŐI

HITVALLÁS

LAVÓR
RÉSZE!

IDE-ODA
MOZOG

VENDÉGLŐI
LAP

SZOVJET KÜLÜGYMINISZTER
VOLT (VJACSESZLAV) TONNA

SZILÁRD

FÉLSZ!

MORAJLIK

MEGELÉGEL

2/3 PER!

ZÉRUS

MI, TI, ...

HALAD

CSOMÓ

KÖRÖMVÉG!

ORIGÓ

SIEMENS

EREDENDŐEN

M

Z

MULATÓ

OXIGÉN,
LANTÁN

LÁNGOLÁS

2

1
Egy külföldi társaságban az anyuka a 
kislányát produkáltatja a zongoránál. Az 
egyik vendég keservesen sírni kezd. Az 
anyuka odamegy hozzá:
– Uram, ön sír, amikor a kislányom a 
Magyar rapszódiát játssza? Ezek szerint 
ön magyar?
– ... (poén a rejtvényben)

Kislány a zongoránál!

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

INTELLIGENS JELZŐTÁBLA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Törekvéseit próbálja meg tettekkel 
is igazolni! Erősítse meg a döntéseit, 
ugyanis a környezetében lévőket csak 
ekként tudja meggyőzni az igazáról!

Nehezen hajlik kompromisszumokra, 
emiatt előnytelen helyzetbe kerülhet. 
Találja meg a középutat, csakis így 
számíthat munkatársai támogatására!

A mai napon a gyorsaság és tettvágy 
dominál. Most könnyedén behozhatja 
az elcsúszott határidőket, és befejez-
heti a régóta húzódó munkálatait is.

Váratlan események befolyásolják a 
napját, ezért állítson össze rugalmas 
napirendet, hogy könnyebben tudjon 
majd alkalmazkodni a helyzetekhez!

Tárgyalásai során mutassa meg hatá-
rozottságát, és válassza az egyszerű 
megoldásokat! Személyes kapcsolata-
iban legyen nyitott és kezdeményező!

Olyan akadályokba ütközik, melyek el-
ső látásra leküzdhetetlennek tűnnek. 
Közelítse meg a kérdéseket más szem-
szögből, és fogadja el a tanácsokat!

Tanácstalannak érzi magát, ez pedig a 
hangulatára is rányomja bélyegét. Bár-
milyen tevékenységet is végez, előtte 
mindig konzultáljon kollégáival!

Úgy érzi, nem képes megbirkózni a fe-
lelősséggel, túl sok teher nehezedik a 
vállára. Vizsgálja át a helyzetét, és csu-
pán határidős munkákat vállaljon el!

Egyedi elképzelései vannak munkájá-
val kapcsolatban. Fogadja el kollégái 
véleményét is, a megfelelő kritika mel-
lett! Törekedjen a békés légkörre!

Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
ha magabiztosan áll a teendőihez. Ám 
a határozottságán kívül most egy kis 
vakmerőségre is szüksége lesz.

Kapcsolatai úgy alakulnak, hogy kizök-
kentik Önt a szokásos nyugalmából. A 
személyes igényeit gondolja jól át, és 
mindenben legyen mértékletes!

A magánéletében kialakult problémák 
kibillentik az egyensúlyából. A társai 
részéről is negatív energiák húzzák 
vissza, így lehetőleg kerülje a vitákat!

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

Tisztelt egy vélemény! Ha már párhuzamot von Hargita és Maros 
megye között, akkor ne tegye ilyen arrogánsan és rosszindulatúan! 
Gye rek koromban 80 százalék körül voltunk, és szűk 45 év alatt a be-
telepítésekkel és a tömeges kivándorlással, főleg 1990 fekete márciu-
sa után maradtunk 40 százalék körül! Mi nem azon filozofálunk, hogy 
a magyar vagy a román nyelvű felirat legyen felül a helység- vagy ut-
canévtáblákon, hanem örvendünk, ha egyáltalán kikerül a magyar is! 
Nem minket, akik itt maradtunk gyerekestől, kéne szidni és hibáztatni 
a szomorúan alakult hely zetekért! Nem tudom, miért gondolja, hogy 
„búslakodnék” egy ma gyar főispán kinevezésén Hargita megye élére, 
azon igenis „búslakodom”, hogy legtöbbször a tömbmagyarság tisztelt 
tagjai közül osztják az észt, és tudni vélik, hogy mi, a „nézőközönség” 
mit és hogyan kéne csináljunk! Én azért tisztelem és szeretem a székely 
embereket is! Tisztelettel,
Cs. Ferenc

Kászonszékben, mint tudjuk, nincs sípálya, korcsolyapálya, sportterem, 
normális úszási lehetőség. A kászoni gyermekeknek helyben nincs hol 
megtanulniuk és gyakorolniuk ezeket a sportokat és egészséges élet-
re szokniuk. A fiataloknak sincs hol sportolniuk. Azt javaslom, hogy 
ne nézzük tovább ezt a nagyon hátrányos helyzetet. Fogjon össze az 
önkormányzat, az öt kászoni közbirtokosság, az iskola, a megyei tanács, 
az Alcsík kistérségi egyesület, ha kell, igényeljenek bukaresti, budapesti 
és uniós támogatást, de meg lehet és meg kell csinálni végre. Ne mondjuk 
tovább, hogy ezért vagy azért nem lehet. Vegyenek példát Székelyvarság 
községtől és sok mástól. Jó munkát kívánok. Tisztelettel,
Újabb közügyes

Nekem nagyon tetszik az utóbbi időben a rendőrség akciója, büntetik a 
szabálytalanul parkolókat. Ideje volt rendet tenni.
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

Valutaváltó

 Euró               4,8747
 Dollár            4,0151
 100 forint       1,3594

Vicc
– Fiacskám, Kovácsék kölcsönkérték ma 
estére a magnónkat.
– Hogyhogy? Táncolni akarnak?
– Dehogy! Aludni!

Időjárás

Csíkszereda
12° / -3°

Gyergyószentmiklós
11° / -5°

Marosvásárhely
8° / -2°

Székelyudvarhely
10° / -2°

25  26  13  11  14  24

12  22  18  26  31  +4

127460

355538

30  24  3  12  10  42

4651163




