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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NE IZGULJ!
– ... hanem a főzéstől félek.
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Két csiga vándorol a sivatagban. Már 
nagyon szomjasak, amikor elérnek egy 
oázishoz, betérnek az ivóba, és sört 
kérnek. Mivel egy garasuk sincs, meg-
egyeznek, hogy az egyikük hazamegy 
pénzért. Aki marad, addig nem iszik 
bele a sörbe. Az egyik már több éve vár-
ja, s nem tudja megállni, nyúl a pohár 
felé. A társa bekiált az ablakon:
– ... (poén a rejtvényben)

Állati...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9279
Dollár            4,0872
100 forint       1,3660

Vicc

Népszámláláson egy hölgy nem volt haj-
landó elárulni a korát.
A kérdezőbiztos ekkor azt mondta:
– Ebben az esetben, asszonyom, az 
előírásoknak megfelelően meg kell 
becsülnöm a korát. Ön körülbelül nyolc-
vanhat éves.
– Ne merészelje! – sziszegte a hölgy. 
Még csak hatvanhét vagyok.

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

Véleményét elküldheti

TALÁLÓ DESIGN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / 1°

Gyergyószentmiklós
11° / 1°

Marosvásárhely
15° / 4°

Székelyudvarhely
13° / 3°

Ma több előnyös lehetőség kínálkozik, 
de mielőtt bármelyiket is elfogadná, 
elemezze a részleteket, és számoljon 
minden lehetséges következménnyel!

Számos buktató nehezíti a napját. 
Csupán úgy érhet el eredményeket, ha 
felméri a problémákat és mindig a leg-
egyszerűbb megoldást választja!

Ha nem elég körültekintő, súlyos kö-
vetkezményekkel járó hibákat követhet 
el. Kicsit vegyen vissza a munkatempó-
ból, és figyeljen jól a részletekre!

Fontos döntéshozatal esetén hallgas-
son az ösztöneire, ezek megmutatják 
majd Önnek a helyes utat! Semmikép-
pen ne hagyja magát befolyásolni!

Bár hatalmas lendülettel veti bele ma-
gát a teendőibe, közben számos hibát 
vét. Mielőtt továbblépne, igyekezzen 
megtalálni bizonytalanságának okait!

Ezúttal bátran a tettek mezejére lép-
het. Elképzeléseit azonban apróléko-
san dolgozza ki, így nem érhetik várat-
lan fordulatok vagy meglepetések!

Kissé szétszórt, nehezen tud a reali-
tás talaján maradni. Lehetőleg fontos 
ügyekben ne döntsön, főleg azokban, 
amelyeknek anyagi vonzatuk is lehet!

Úgy véli, szellemileg nem képes tarta-
ni a lépést az elvárásokkal. Mielőbb 
lezárhatja a határidős teendőit, ám 
ehhez önfegyelemre lesz szüksége.

Munkahelyén rengeteg gyakorlati ügy-
re kell odafigyelnie. Ne kapkodjon el 
semmit, győződjön meg minden lépés 
helyességéről, mielőtt bármit is tesz!

Kihívást jelentő teendőkre készülhet 
a mai napon. Őrizze meg önuralmát, a 
feladatok során pedig vesse be minden 
tudását, valamint a tapasztalatait!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne 
kételkedjen a képességeiben! Hamaro-
san egyenesbe jönnek a dolgai.

Zsúfolt napra készülhet, sok tennivaló 
vár Önre. Legyen kitartó, ne adja fel az 
első buktatónál! A sikerek hamarosan 
kárpótolni fogják a fáradozásaiért.

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 BCR bank az utóbbi időben Székelyudvarhelyen több pénzautomatát 
vont ki forgalomból, és ezzel nehézséget idézett elő a városlakók köré-
ben. A megmaradt automaták nagy része leterheltté válik a nyugdíjak és 
a fizetések napjaiban. Hosszú sorokat kiállva sokszor csalódottan kell 
távoznunk, mikor valaki kimondja, hogy sajnos kifogyott! Persze nagyobb 
gondot okoz azoknak, akik a felső Bethlen-negyedből érkeznek a város 
központjába, mert ugyebár Székelyudvarhely legnagyobb és legnépe-
sebb lakónegyedében nincs automata. Megkérünk mindenkit, aki tud 
segíteni az ügy megoldásában, tegye meg. Köszönjük,
Egy székelyudvarhelyi érintett 

Tanügyi oltáskérdés. Tisztelt szülők, civil szervezetek stb.! Mindenki a 
saját felfogása szerint ítélkezik. Önök közül senki nem tette magáévá, 
hogyha lenne valamilyen egészségügyi problémája, ami esetleg vég-
zetes kimenetelű lenne? Otthon pedig maradna 3–4 kiskorú gyerek. 
Engedtessék meg, hogy döntse el mindenki személy szerint, hogy oltatja 
magát vagy nem! Nem ezen dől el az oktatás minősége, esetleg a gyerek 
fertőzöttsége. A gyerek hányfelől érintett? Iskola, családtagok stb. Ne-
hogy már a tanár/tanító fertőzne! Tisztelettel,
Egy érintett

Még hogy a teherforgalom ki van véve Csíktaploca utcáiról! Hát ezt meg 
ki állítja? Esetleg egy vagy két gépkocsivezető betartja a forgalmi szabá-
lyokat, de miért is ne hajtanának be a tilosba, ha senki nem ellenőrzi? 
A volt elöljárók a terelőutat megépítették, de a jelenlegiek talán még 
nem is tudják, hogy miként kellene használni vagy mi az összefüggés 
a tehénürülék és teherforgalom között. Ha nem volna teherforgalom, a 
tehénürülék nem is lenne undorító és büdös? Miért ilyen nehéz megér-
teni, hogy a csíktaplocaiaknak elég volt mindkettőből? Nagyon sokan a 
változást reméltük, és bízunk benne, hogy nem csalódunk!
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




