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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM JÓ ÍGY!
– ... nem kaptam levegőt.
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Baleset történt. A rendőr magyarázza a 
vezetőnek:
– Hölgyem, ha nem működik az indexlám-
pa, akkor a kezével kell jeleznie.
– Hiszen jeleztem a bal kezemmel, hogy 
kanyarodom.
– Miért nem vette figyelembe, hogy a 
hölgy kanyarodik? – kérdi a rendőr a 
másik autó vezetőjét.
– Azt hittem, csak ... (poén a rejtvényben) 
A feleségem is mindig így csinálja.

Kézzel jelzett

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

JÖVŐKÉP KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Képtelen beosztani az idejét, rosszul 
méri fel, hogy mennyi energiára lesz 
szüksége a munkálatai elvégzéséhez. 
Kérje mielőbb a kollégái segítségét!

Ma túlságosan feszült ahhoz, hogy ke-
zelni tudja a környezetében uralkodó 
viszályokat. Kerülje el azokat a szitu-
ációkat, ahol állást kellene foglalnia!

Szánjon több időt személyes kapcso-
lataira! Vizsgálja meg szorosabb vi-
szonyait, és döntse el, hogy melyekbe 
érdemes további energiát fektetni!

Szétszórtan viselkedik, gondolatai 
állandóan elkalandoznak. Kizárólag 
olyan teendőket vállaljon, amelyek 
nem igényelnek komoly erőfeszítést!

Munkahelyén előnyös lehetőségek 
nyílnak meg Ön előtt. Adjon hangot a 
véleményének még akkor is, ha nem 
mindenki ért egyet az elképzeléseivel!

Határozottságának köszönhetően ki-
válóan alakulnak a dolgai. A sikerek 
szárnyakat adnak Önnek, így végére 
járhat a folyamatban lévő ügyeinek.

Tekintsen előre, és ne pazarolja az ide-
jét arra, hogy bűnbakokat keressen a 
korábban megélt kudarcaiért! Koncent-
ráljon a feladatok kivitelezésére!

Ezúttal olyan területen kell helytállnia, 
amely egyelőre ismeretlennek számít 
Önnek. Lehetőleg ne kapkodjon, gon-
dolja át alaposan minden lépését!

Kissé megingott az önbizalma. Próbál-
jon építkezni a tapasztalataiból, mert 
csak ekként lesz képes kikerülni abból 
a mélységből, ahol most érzi magát.

Bárhogyan alakul a napja, vigye végig 
mindazt, amibe belekezdett, adott 
szavát pedig tartsa be akkor is, ha me-
net közben lankad a lelkesedése!

Őrizze meg higgadtságát a kényes 
helyzetekben is! Ha magabiztos ma-
rad és odafigyel a részletekre, minden 
helyzetből győztesen kerülhet ki.

Ha sikerekre vágyik, akkor hozza össz-
hangba rövid távú igényeit a távlati ter-
vei megvalósításával! Szükség esetén 
konzultáljon a munkatársaival!

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

Ideje volt, hogy elkezdődjön valamilyen fellépés a falvakat járó, ócska-
vasat és minden mocskot felvásárlók ellen. Úgy meg vannak bátorodva, 
hogy ha az udvarodon látnak valamit, ami számukra érdekes, épp be 
nem jönnek a kerítésen keresztül. Addig kiabálnak ott, amíg megunod 
és odamész.
Ismeretlen

Szeretném megkérdezni az illetékesektől, hogy milyen az a jogállamiság, 
ahol az egyszerű román állampolgár, aki saját telekkönyvezett házzal ren-
delkezik, de nincs joga saját vízszolgáltatásra, mert a multik, akár a felső 
tízezer bármelyik tagja levédi a víz kitermelésének jogát, akár 10–20 km-
es körzetben. Ennek következtében nem lehet kutat ásni vagy fúrni, mert 
a nagy cég levédte a kitermelés jogát, és az egyszerű ember hordhatja a 
vizet saját használatra patakból, tóból, vagy ahonnan van lehetősége, de 
az ivóvizet meg kell vegye szupermarketekből, ha főzni akar. Tisztelettel, 
László András, egy károsult

A híradásokból értesülhettünk arról, hogy a Minority SafePack 
kezdeményező bizottsága a bíróságon megsemmisítési eljárást indí-
tott az Európai Bizottság korábbi elutasító döntése ellen. A Minority 
SafePack kezdeményező bizottsága a jogi szakértőkkel közösen arra a 
megállapításra jutott, hogy a Bizottság elutasító érvelésében sú lyos hiá-
nyosságok vannak. Igen, így kell ezt tenni, nem kell/nem szabad bele-
nyugodni, hanem ily módon is ostromolni/térdre kell kényszeríteni az EB-
t. Elvégre az EP kéne meghozza a tisztességes döntést, mert a választott 
parlamenti képviselők által az EP képviseli az Európai Unió nemzeteit, de 
ugyanakkor az őshonos nemzetrészeket is. Az 50 milliónyi őshonos eu-
rópai nemzetrészek nyelvi és kulturális védelme érdekében győzzük le a 
kétes összetételű Európai Bizottságot is!
Veress Dávid

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               4,8869
Dollár            4,1472
100 forint       1,3424

Vicc
– Mikor van abszolút hideg?
– ?
– Amikor a műfogsor vacog a pohárban.

Időjárás

Csíkszereda
9° / -4°

Gyergyószentmiklós
8° / -4°

Marosvásárhely
12° / -1°

Székelyudvarhely
9° / -2°
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