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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SKÓTUL CSATTAN
– ... Dobjuk fel, ha fej, akkor a tiéd lehet.
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– Szomszédasszony, úgy látom, hogy a 
maga fia meg a Kovácsék Rózsikája éj-
jel-nappal együtt van.
– Hát persze, hiszen ... (poén a rejt-
vényben)

Szomszédok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8879
 Dollár            4,1042
 100 forint       1,3299

Vicc

– Miért vannak gombok a rendőr 
zakóujján?
– Hogy ne tudja beletörölni az orrát.
– És miért fényes?
– Mert mégis beletörölte.

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

Véleményét elküldheti

LÁJKMÁNIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
4° / -4°

Gyergyószentmiklós
3° / -4°

Marosvásárhely
5° / -1°

Székelyudvarhely
4° / -2°

Lépéshátrányba kerül a teendőivel, 
ezért vigyen fantáziát a munkájába! 
Maradjon objektív, és ne veszítse el a 
lelkesedését, ha akadályokba botlik!

Lépjen túl a kétségein, és támaszkod-
jon az eddig szerzett tapasztalataira! 
Ne hagyja magát senkitől befolyásolni, 
tartsa magát az elképzeléseihez!

Figyelmetlensége miatt hibát hibára 
halmoz élete minden területén. Mielőtt 
még nagyobb bajba sodorná magát, 
próbáljon változtatni a hozzáállásán!

Határidős munkák kerülnek napirend-
re, emiatt azonban kisebb zűrzavar 
alakul ki Ön körül. Rendszerezze a 
tevékenységeit fontossági sorrendbe!

Fogadja el a környezetében bekövetke-
ző körülményeket, és zárja ki a feszült 
szituációkat! Maradjon céltudatos, áll-
jon ki az elképzelései mellett!

Váratlan helyzetekkel kell szembenéz-
nie, ezért a döntéseit elővigyázatosan 
hozza meg! Maradjon következetes, és 
lehetőleg kerülje el a kockázatokat!

Hajlamos átugrani bizonyos rutinteen-
dőket és lerövidíteni a folyamatokat. 
Bár ez olykor segítségére válhat, hosz-
szú távon nem a legjobb megoldás.

Rendkívül feszült, és képtelen szaba-
dulni a rossz gondolataitól. Terelje el a 
figyelmét olyan tevékenységekkel, ame-
lyek nem igényelnek odafigyelést!

Feszült légkörben kell helytállnia, 
ezért első lépésként próbáljon meg bé-
kés hangulatot teremteni maga körül! 
Használja ki a diplomáciai adottságait!

Több lehetősége adódik arra, hogy ka-
matoztassa az adottságait. Viszont mi-
előtt bármibe is belefogna, mérlegelje 
az esetleges következményeket!

Mozgalmas pillanatok várnak Önre, 
ezért tartalékolja az energiáit! Őrizze 
meg a higgadtságát, és kizárólag a 
sürgős munkálatokra koncentráljon!

Az utóbbi időszakban hajlamos túlre-
agálni az Ön körül zajló eseményeket. 
Igyekezzen elkerülni azon helyzeteket, 
ahol döntéshozatalra kényszerülne!

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

Csíkszereda terelőútján, a két körforgalom között van egy 90 fokos 
kanyar. Nem tudom, kinek a felelőssége, de jó lenne a szalagkorlátra 
fényvisszaverő elemeket szerelni. Biztonságosabb lenne este és 
ködös időben.
Ismeretlen

Amerikában emelték az adókat, mi is példát vettünk tőlük, sajnos. Emelik 
a nyugdíjakat a pénzünkből?
Mama

Csak kibújtál az árnyékból, állam bácsinak dolgozó. Jól tudod, hogy lehet 
odakerülni, valakinek a valakije kell legyél. Jobban tennéd, ha hallgatnál.
Ismeretlen

Szerény körülmények között neveltek fel a szüleim, egy nagy család 
voltunk. Nehéz volt, felnőttünk. Mindenki elindult a maga útján, éveken 
át becsülettel dolgoztunk, majd nyugdíjba vonultam. A nyugdíjam... 800 
lej. Továbbá arra akarok utalni, hogy hozzánk mérten milyen az arány a 
hadi- és politikai foglyok juttatásai között. Mindez rámutat arra, hogy mi-
lyen törvények szerint élünk. Ez van... 
Angéla

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




