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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ORVOSNÁL
– Mert korábban egyszer sem talált el.
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Egy csinos lány lép be a kávéházba, és 
rögtön megkeresi a pincért:
– Kérem, nem volt itt egy fiatalember, 
aki kék ruhás nőt várt?
– De igen – felel a pincér. – Várt is 
negyedórát. Aztán elment ... (poén a 
rejtvényben)

Érdeklődés

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8888
 Dollár            4,1136
 100 forint       1,3337

Vicc

– Mester, megborotválna? – kérdi a 
vendég a borbélytól. – Olyan vagyok, 
mint egy tüskés disznó.
– Nézze, uram, a tüskét valahogy el tu-
dom tüntetni...

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

Véleményét elküldheti

MÁRCIUSI REGULÁZÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
1° / -5°

Gyergyószentmiklós
1° / -6°

Marosvásárhely
5° / -5°

Székelyudvarhely
3° / -6°

Arra törekedjen, hogy az apró ese-
mények megbontsák a monotóniát! 
Vigyen több fantáziát, illetve ötletes-
séget a kissé egyhangúvá vált életébe!

Ma hiába várja másoktól a segítséget, 
Önnek kell keresnie megoldásokat. 
Bármilyen szituációba kerül, mindig 
maradjon türelmes és következetes!

Változásra vágyik, új alapokra helyez-
né az életét. Vegye számításba a le-
hetőségeit, döntéseket azonban csak 
alapos megfontolás után hozzon!

Többször próbára teszik a türelmét, de 
Ön tökéletesen helytáll minden hely-
zetben. Az események fényében sok 
tapasztalattal lesz gazdagabb.

Ne pazarolja az energiáit elérhetetlen-
nek tűnő célokra! Ha eredményesen 
szeretné zárni a napot, engedje át a 
vezető szerepet a munkatársainak!

Ezúttal túlságosan könnyelmű, emiatt 
nem látja át az összefüggéseket, és a 
következményekkel sem képes szá-
molni. Fontos döntéseket ne hozzon!

Bár most szellemileg és fizikailag nincs 
a legjobb formában, szinte minden 
lehetőség adott lesz, hogy könnyen el 
tudja végezni a napi tevékenységeit.

Kiválóak a megérzései, ezért használja 
ki a képzelőerejét, és cselekedjen az 
elképzelései szerint! Maradjon határo-
zott, vegye kezébe az irányítást!

Engedje el a nyomasztó gondolatokat, 
és végezze egyszerű módszerekkel az 
aktuális megbízatásait! Szükség ese-
tén fogadja el a felkínált segítséget!

Tapasztalatainak köszönhetően sok 
problémát megold. Legyen segítőkész 
a kollégáival, és ha idejéből kitelik, le-
hetőleg senkit se utasítson vissza!

Rendkívül nyitott, képes befogadni 
olyan nézeteket is, amelyek kissé távol 
állnak az Ön szemléletétől. Szenteljen 
időt a személyes ügyintézéseire is!

Egy váratlan esemény következtében 
több tevékenysége stagnálni kezd. Ta-
láljon ki új módszereket, közelítse meg 
más szemszögből a kérdéseket!

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

A csíkszentléleki elöljárók figyelmébe ajánljuk, hogy a templom mellett, 
a temető bejáratánál jó volna követ elteríteni, mert a halottas kocsik nem 
tudnak bejutni, főleg csapadékos időben. Végignéztük, hogy mennyit kín-
lódtak, amíg a halottat hátra tudták vinni a temetőbe, és az autó teteje is 
sáros volt. Ez kellemetlen mindenkinek. Előre is köszönjük. 
Szentlélekiek és fitódiak

A csíkszeredai tűzkárosult romákkal kapcsolatban mérlegelni kellene, 
kinek kell ingyen szállást biztosítani, tehát telket kinek kell venni. Ha 
munkaképes az illető, lehetne gondolkozni hosszú távú kölcsönön, kamat 
nélkül. A jogokat és kötelezettségeket egy kalapba kell tenni. Nem halat 
kell adni egyeseknek, hanem megtanítani halászni. 
Ismeretlen

A kis halat könnyű elítélni, de a nagy halakat nem. Ilyen a nagy demokra-
tikus igazságszolgáltatás. Amit szabad egyeseknek, azt nem szabad a 
ketteseknek. 
Ismeretlen

Nem az önkénteseket kellene várni a folyóvizek mentén eldobált szemét 
összegyűjtésére, hanem a bunkó szemetelőket büntetni.
Ismeretlen 

Mi az, hogy visszaadják a szülőnek a kolduló gyermeket? Ez nem gyer-
mekvédelem, ez a szokásos vicc! A szülő nem fogja iskolába íratni, és a 
gyermek eltanulja a szülők viselkedésmintáját, tehát amíg nem szakítják 
ki a környezetből, addig veszélyben a gyermek, és mivel a fiatalság az 
ország jövője, így az ország marad a régi kerékvágásban, semmittevők 
éltetésében. Akkor adnak kenyeret egy gyermek kezébe, ha normális 
környezetet biztosítanak neki… De hát tudjuk azt is, hogy hányszor köt 
bele a román gyermekvédelem a katolikus gyerekotthonok működésébe, 
ahonnan, mint látjuk a példát, legtöbbször munkás fiatalok kerülnek ki.
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




