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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MOZIBAN
– ... egy néni, és mindig eltépi.
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1– Kérem, segítsen rajtam, doktor úr!
– Mi a baj?
– Lassan mindent elfelejtek.
– Én meggyógyítom.
– ... (poén a rejtvényben)

Orvosnál

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9256
Dollár            4,1011
100 forint       1,3682

Vicc

Piroska megy a nagymamához, amikor a 
farkas kiszól a bokorból:
– Piroska, mi van a kosaradban?
– Kenyér – válaszol Piroska megijedve.
– És még?
– Bor.
– WC-papír nincs?

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

Véleményét elküldheti

AZ ÚJ PARADICSOM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
17° / 8°

Gyergyószentmiklós
18° / 8°

Marosvásárhely
21° / 11°

Székelyudvarhely
19° / 9°

Vegyen erőt magán, és lépjen túl a ku-
darcokon! Próbáljon összpontosítani 
az aktuális tevékenységeire! Maradjon 
visszafogott, de legyen óvatos!

Olyan műveletekbe kezdett, amelyek 
meghaladják a képességeit. Legyen 
rendkívül óvatos, minden lépése előtt 
mérlegelje a következményeket!

A felhalmozódott gondok kissé szét-
szórttá teszik, ezért ma lehetőleg ne 
hozzon fontos döntéseket, és hosszú 
távú tervekbe se kezdjen bele!

Bár az elképzelései kissé távol állnak a 
valóságtól, ez nem jelenti azt, hogy fel 
kell adnia céljait. Folyamodjon egysze-
rű, kivitelezhető módszerekhez!

Úgy érzi, képtelen elviselni azt a nyo-
mást, amely Önre nehezedik. Csupán 
úgy talál önmagára, ha visszavonul és 
alaposan átgondolja a problémáit.

Akadályokkal kell megküzdenie, len-
dülete azonban átsegíti a holtponton. 
Döntéshozatalkor hallgasson a meg-
érzéseire, és használja tapasztalatait!

Teljesítőképessége a csúcson van. Bár 
uralkodó bolygója óvatosságra inti, 
ezúttal fontos terveket valósíthat meg, 
illetve remek üzleteket is köthet.

Hajlamos megtorpanni a nehézségek 
láttán. Változtasson a megszokott 
módszerein, és ne engedje, hogy a 
bizonytalanság úrrá legyen érzelmein!

Fennakad olyan dolgokon, amelyeket 
máskor gond nélkül leküzdött. Ne gör-
csöljön, inkább bízzon magában, így 
sorra meg tudja oldani a feladatait!

Néhány váratlan esemény felborítja a 
napirendjét. Maradjon határozott és 
céltudatos, tartsa kézben az irányítást, 
ha szükséges, próbáljon rögtönözni!

Energiái lemerülőben vannak, ezért 
egyszerre csupán egy dologra figyel-
jen! Csak akkor kezdjen új munkálat-
ba, ha az aktuálisat már lezárta!

Hivatásában ismeretlen területre té-
ved, így nehezen tud döntéseket hozni. 
Cselekedjen minden helyzetben racio-
nálisan, és fogadja el a tanácsokat!

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 csíkszeredai Szécseny városrész utcáinak megnevezéséről szóló ha-
tá  rozatot fogadott el az önkormányzati testület. Az utcák elnevezései 
bizonyára nem semmitmondók lesznek, ahogy annak idején felső pa-
rancs szóra a kommunizmusban történt, hanem Csíkszeredához, szellemi 
nagyjainkhoz, a tájainkhoz, történelmünkhöz méltó megnevezéseket 
adunk a szécsenyi városrész utcáinak. Ugyan nem tartozik a szécsenyi 
városrészhez, de nagyon méltó volna, ha a tavaly átadott, a vasúti át-
járónál kezdődő, majd a körforgalomnál véget érő elkerülő út a Siculicidi-
um, azaz a Madéfalvi veszedelem útja elnevezést kapná!
Veress Dávid

Köszönet a keményfalvi lakosoknak azért a látványért, amelyben az átu-
tazókat részesítik, a sok szép piros tulipán láttán. 
Klára

Nehogy már a szülők döntsék el, hogy mit csináljon a tanár! A tanár is 
ember, így joga van dönteni, hogy beadatja-e az oltást vagy sem. 
Ismeretlen

A csíkszeredai városvezetés figyelmébe ajánlanám, hogy jó volna, ha 
vásárolnának új, rendes buszokat, hiszen a mostani buszok nagyon 
rozsdásak, vagy hely nincs rajtuk. A buszjegy nem is olyan olcsó azért a 
minőségű közlekedésért. 
Egy gyakran utazó

Tisztelt sorstársaim, akik hadifoglyoknak, politikai foglyoknak vagy más 
üldözötteknek vagyunk a gyermekei, ne bántsuk egymást. Főleg azokat 
ne, akik segíteni próbálnak rajtunk.
Ismeretlen

Annyira hiányzik a 10 óra 10 perckor Alcsíkra induló autóbusz! Valaki nem 
tudna segíteni, hogy ismét tegyék vissza?
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




