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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SÉTA KÖZBEN
– Ott jön az első anyósom.
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SZABADSÁG-
HARCOS APÓ!

Esti mese közben a kislány megkérdi a 
mamáját:
– Anyu, a mesék mindig úgy kezdődnek, 
hogy „egyszer volt, hol nem volt”?
– Nem, kicsim, néha úgy, hogy 
„Drágám, ma este egy kicsit tovább ... 
(poén a rejt vényben)

Esti mese

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9225
Dollár            4,0200
100 forint       1,4056

Vicc

Szülői értekezleten Gyurikára panaszko-
dik a tanárnő:
– A legrosszabb gyerek az osztályban. 
Egyszerűen nem lehet vele bírni. És ami 
mindennek a teteje: még egyszer sem 
hiányzott.

*
– Mi lesz, ha a denevér nekirepül a falnak?
– Mindenevér!

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

Véleményét elküldheti

BILATERÁLIS EGYEZMÉNY KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

20° / 11°

Gyergyószentmiklós

19° / 12°

Marosvásárhely

24° / 14°

Székelyudvarhely

22° / 12°

Mozgalmas pillanatok várnak Önre. A 
nap eseményei annak függvényében 
alakulnak majd, hogy miként tudja ki-
használni a kínálkozó lehetőségeket.

Készüljön fel arra, hogy a hivatásában 
most egyszerre több kihívásnak kell 
megfelelnie! Próbáljon kiegyensúlyo-
zott maradni, és viselkedjen higgadtan!

Bár ezúttal több terv is megfogalma-
zódik Önben, mégis egyszerre csupán 
egy feladatra összpontosítson. Hama-
rosan sikerélményekben lesz része.

Remek a kedélyállapota, tele van tett-
vággyal. Használja ki ezt a lendületet, 
és vállalja be azokat a felkéréseket, 
amelyeket korábban visszautasított!

Kissé elégedetlen saját magával, illet-
ve a teljesítményével. Tegyen rendet 
a gondolataiban, közelítse meg más 
szemszögből az adódó problémákat!

Korábbi erőfeszítései most meghozzák 
a várva várt eredményeket. Legyen 
nagyon elővigyázatos, amennyiben új, 
kockázatos tevékenységbe kezd!

Ne bosszankodjon minden apróság mi-
att, nézze inkább a dolgok jó oldalát, 
őrizze meg jókedvét! Megérzései most 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Uralkodó bolygója sok energiával tölti 
fel, ezért nem ismer lehetetlent. A mai 
nap arra is alkalmas, hogy a régóta hú-
zódó ügyletek végére járjon.

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Ezért lehetőleg mellőzze a szellemi 
frissességet igénylő teendőket, csak 
rutinmunkákat részesítsen előnyben!

Bár gondosan megtervezte tennivalóit, 
semmi sem alakul az elképzelése sze-
rint. Próbálja meg más szemszögből 
megközelíteni a problémákat!

Szerencsés napnak néz elébe, ötleteit 
most sorra megvalósíthatja. Bátran 
kockáztathat, ugyanis ezúttal még a 
véletlenek is az Ön kezére játszanak.

Nagy hangsúlyt kapnak a magá-
nügyek. Rájön, hogy a változás gyak-
ran hasznos. Most lehetősége adódik 
új megvilágításba helyezni a dolgokat.

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 múlt év végén újabb bevásárlóközpont nyílt Brassóban, amelynek 
alagsorában korszerű parkolót is építettek, hogy legyen, ahol leálljanak 
járműveikkel a vásárlók. Hiszen ez a város is épp olyan zsúfolt autós for-
galmú, mint Székelyföld valamennyi nagyobb városa. Ezért kell(ene) – s 
eddig is kellett volna – hasonló parkolóval, parkolóházzal ellátni minden 
bevásárlóközpontot Hargita megye központjában is, mert lassan sehol 
sem lehet már megállni a városban. Remélhetőleg – legalább ezentúl – 
erre is gondolnak az építők és a városvezetők, a létrehozandó üzletház(ak) 
esetében is. Hogy az autók számának további rohamos növekedésével 
részben lépést tudjon tartani a parkolási lehetőség. Nem úgy, mint a köz-
ponti zöldségpiac esetében, ahol a korszerűsítés után semmit nem javult 
a helyzet. Nincs elég asztal az árusoknak – a gyümölcsök és zöldségek 
minőségéről és áráról most ne is tegyünk említést. Ugyanakkor a vásárlók  
autóinak nincs parkolóhely, mert az árusok autói elfoglalják a piac körüli 
összes helyet. Ha mégis leparkol valaki az egyik autót elzárva a kiállástól, 
máris megjelenik annak tulajdonosa, és el akar hajtani.
Köz-ügyes

A csíkszeredai Villanytelep utca lakói nevében megkérjük szépen a Harvíz 
Rt.-t, hogy tegyen valamit a csattogó csatornafedelek cseréje vagy javítá-
sa érdekében a régi temető melletti körforgalomnál. 
Misi

A fogyasztókból csúfot űz az áramszolgáltató, téli hidegben, nagy melegben 
vagy megázva álljuk a sort. Kiszólnak, hogy még két személyt fogadunk, a 
többiek 5–6 órai sorban állás után mehetnek 3–4 alkalommal megkötni a 
szerződést. Ötödjére sikerült, jól megfázva. Köszönjük, bent jó meleg volt. 
Nyugdíjas

Már megint a nyugdíjasok vannak célkeresztben. Nem kellene inkább 
a sok munkakerülő pénzét megvonni? Nem fizetnek semmi biztosítást, 
adót, de a fölet jól leveszik. Hidegvölgyi károsult, aki siránkozol, vállalj 
munkát, vegyél fel kölcsönt, és rendezd magad, mint minden dolgozó! 
Csak annyi a bökkenő, hogy a román állam bácsi minket agyonadóz, hogy 
ti jól éljetek. Munkára fel, nem örökké sírni és várni a sült galambot!
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




