
2021.  MÁRCIUS 22. ,  HÉTFŐ1 6 P U L Z U S

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Egy férfi beállít a temetkezési vállalat-
hoz:
– Kérem, meghalt az anyósom. Tudna 
valamilyen szertartást javasolni?
– Nos, van egy igen szép szertartásunk 
aranyozott kandeláberekkel, énekkarral 
mindössze 100 000 forintért.
– Nézze, uram – mondja a férfi –, mond-
ja rögtön a legolcsóbbat, és számítsa le 
belőle, hogy a ... (poén a rejtvényben)

Javaslat

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

A KONTRASZT TÖRTÉNETE KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Olyan kihívásokkal kell szembenéznie, 
amelyekhez nem érzi felkészültnek 
magát. Tevékenykedjen a háttérből, a 
fontos döntéseket pedig napolja el!

Rendkívül éber szellemileg, így pon-
tosan fel tudja mérni a kockázatokat. 
Főként a csapatmunkát és a szervezési 
műveleteket részesítse előnyben!

Megterhelő napnak néz elébe, ezért 
ne foglalkozzon olyan problémákkal, 
amelyek megoldása pontosságot igé-
nyel! Koncentráljon a rutinmunkákra!

A munkahelyén túlbonyolítja a dolgo-
kat. A helyes megoldások érdekében 
jobban tenné, ha most kizárólag a té-
nyekre, illetve az észérvekre hallgatna.

Használjon fel minden lehetőséget ar-
ra, hogy megkönnyítse a teendőit. Ha 
segítséget kínálnak, fogadja el, és ne 
keressen hátsó szándékot e mögött!

Igyekezzen önállósítani magát, ugyan-
is most olyan feladatok várnak Önre, 
amelyeket egyedül kell elvégeznie. 
Használja ki a szakmai tapasztalatait!

Kissé megingott a belső egyensúlya, 
emiatt kiszámíthatatlanul viselkedik. 
Csupán olyan feladatokat vállaljon, 
amelyeket egyedül is meg tud oldani!

Legyen nyitott a környezetében lévők-
kel! Tevékenységei révén most olyan 
emberekkel ismerkedhet össze, akik-
ben később segítő partnerekre lel.

Ossza meg elképzeléseit a bizalma-
sabb társaival! Amennyiben nyitott az 
újításra, valamint a változásra, akár új, 
önzetlen szövetségesekre is lelhet.

Folyamodjon a bevált munkamódsze-
rekhez, mert csak ekként lesz képes 
haladni a teendőivel! Ha sorsdöntő lé-
pésre kényszerül, kérjen tanácsot!

Ma hajlamos elhamarkodottan csele-
kedni, valamint elmerülni a problémák 
tengerében. Rendszerezze a teendőit, 
és állítson fel fontossági sorrendet!

Bár pragmatikusan indul a mai napja, 
később váratlan fordulatokat tartogat 
Önnek a sors. Bármilyen helyzet alakul 
ki, maradjon végig alkalmazkodó!

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

Érdekes ez, például Székelyudvarhelyen sokkal kevesebb vizet fogyasz-
tunk el, mint amit kiszámláznak. Majd jön az egymásra mutogatás: a 
lakószövetségek mutogatnak a vízszolgáltató felé, a vízszolgáltató muto-
gat a lakószövetség felé. Ez tapasztalat. 
Ismeretlen

Tisztelt Angéla! A régi rendszerben nagyon sok család élt szerény 
körülmények között, nem csak az ön családja. Köszönet és hála törvény-
hozóinknak, hogy végre próbálják enyhíteni azon szülők és gyermekeik 
által elszenvedett kínos évek szenvedéseit. Írja ki a teljes nevét, hogy 
tudjuk, ki az, aki nem ért egyet ezzel a törvénnyel.
István Rozália, Csíkszereda

Végre egy jó hír Gyergyóremete számára! Kár volt a tejporgyárat szétverni, 
és abban sok gyergyói ember segédkezett. Remélem, most „jó szándék-
kal” nem akarnak visszakerülni. Balázs úrnak gratulálok, csak mint 
tanács, ügyeljen a politikumra. 
Ismeretlen

A Székelyhon napilapunk március 17-ei, szerdai számában egy nagyon 
részletes tájékoztató olvasható az 1990. évi 118-as törvény, majd a 2020. 
évi 130-as és 232-es törvények által  biztosított, adott esetben jelentős 
összegű kárpótlási lehetőségekkel kapcsolatosan. Felhívjuk az érintett 
személyek, nagyrészt a nyugdíjas utódok figyelmét, hogy a lehetséges 
kárpótlási igényük megfogalmazása/beadása előtt alaposan olvassák el 
a jelzett tájékoztatót. Szükség esetén Csíkszeredában a Petőfi 8. szám 
alatti képviselői irodában személyesen is lehet tájékozódni és a szüksé-
ges formanyomtatványt/űrlapot is igényelni.
Veress Dávid

Mit is ér az államfő és a miniszterelnök köszöntője március 15-én a tévé-
ben, ami ritka jelenség mostanában. Az ellenzéki főispánok rögvest bün-
tetnek a nemzeti szimbólumainkért. Hová vezet ez a sok rosszindulat?
Misi

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               4,8858
Dollár            4,1067
100 forint       1,3282

Vicc
– Mi lesz a kígyó és a sündisznó keresz-
tezésével?
– Szögesdrót.

Időjárás

Csíkszereda
3° / -6°

Gyergyószentmiklós
4° / -8°

Marosvásárhely
6° / -5°

Székelyudvarhely
5° / -5°

18  39  25  19  24  27

34  9  45  5  31  +10

485515

604108

27  17  10  4  19  43

5331807

ATELJES ADÁS MEGTEKINTHETŐ

Nem csak az volt forradalmár,
aki golyót kapott,
vagy aki meghalt.




