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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
APA ÉS LÁNYA
– ... odaadtam minden pénzemet.
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Szabó véletlenül az egy emelettel 
fölöttük lakó ajtaján csönget be. Leg-
nagyobb meglepetésére ott találja a fe-
leségét, teljesen meztelenül.
– Hát te meg mit keresel itt?
– Én? – vág vissza a felesége. – Én direkt 
jöttem, ... (poén a rejtvényben)

Hát te itt?

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

IN MEMORIAM J. M. KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Sikeresen alakulnak az ügyletei, kü-
lönösen akkor, ha nem mélyed bele a 
részletekbe. Használja ki maximálisan 
az Önben lévő energiákat!

Mozgalmas nap vár Önre, ezért készít-
sen pontos ütemtervet, és keressen 
segítőket! Készüljön fel arra, hogy több 
váratlan esemény is közbeszólhat!

Rendkívül kitartó, nem ismer lehetet-
lent, szinte minden akadályon túllép. 
Makacssága most kifejezetten hasz-
nos, de időnként próbáljon lassítani is.

Bár nehezen indul a napja, kis erőfe-
szítéssel a végére tud járni a céljainak. 
Használja ki adottságait, valamint ves-
se be szakmai tapasztalatait!

Több lehetősége nyílik arra, hogy meg-
valósítsa terveit. Már csak élnie kell a 
kínálkozó alkalmakkal, illetve kama-
toztatnia tudását, tapasztalatait.

Nagy szellemi lendülettel és ösztönös 
tisztánlátással hozza meg döntéseit. 
Folytassa, amihez hozzákezdett, töre-
kedjen még magasabb szintre jutni!

Több kihívással kell megküzdenie, de 
találékonysága irigylésre méltó. Az 
eredmények láttán azonban ne bízza 
el magát, maradjon a realitás talaján!

Legyen megfontolt, ugyanis az elha-
markodott lépések könnyedén romba 
dönthetik a napi tevékenységeit. Töre-
kedjen a minőségi kivitelezésre!

Csupán akkor hozzon döntéseket, ha 
minden lehetőséget számba vett és 
felmérte a következményeket. Szükség 
esetén konzultáljon a társaival!

Képtelen összpontosítani a feladataira, 
nehezen teszi meg a szükséges lépé-
seket. Lehetőleg kerülje a kockázatot, 
és tevékenykedjen a háttérből!

Lényeges változások következhetnek 
be az életében, ha megszabadul pár 
gátlásától. Próbáljon ki új módszere-
ket, engedje szabadjára gondolatait!

Felhalmozódtak a tennivalói, ezért, ha 
lehet, újabb feladatokat ne vállaljon, 
mondjon nemet a felkérésekre! Része-
sítse előnyben a határidős munkákat!

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

Nem tudom, hol él az az ismeretlen, aki szerint a hidegvölgyi (Ma-
rosvásárhely) romák jól élnek a mi adóinkból. Küldi őket dolgozni, mintha 
a munkáltatók sorban állnának, hogy magukhoz csábítsák a dolgozni 
akaró romákat, de azok nem férnek a munkaadók közelébe, mert a ban-
kok ügynökei nem engedik közel őket, mert ők próbálnak kamatmentes 
kölcsönökkel kedveskedni a hidegvölgyi károsultaknak. Azok passzívan 
álldogálnak, és várják a hivatal által a kamerák előtt nagylelkűen megígért 
gyorssegélyt és ebédet! Amit azóta sem kaptak, pár ebéd kivételével. Ha 
Vásárhelyen élne, kedves ismeretlen, akkor tudná, hogy a telepen élő 
romák többsége igenis dolgozik, az egyetlen vállalatnál, amelyik alkal-
mazta őket, olyan feladatok elvégzésére, amit más nem vállalna! Látogas-
sa meg a hidegvölgyi romákat, és meggyőződhet, hogy milyen „jól” élnek 
a mi „agyonadónkból”. Nem hiszem, hogy cserélne velük! Tisztelettel,
Cs. Ferenc 

A katonaságban eltöltött időt is számítsák be a nyugdíjba, mint fizetett 
munkaidő. Nem önként mentünk katonának, és végigdolgoztuk azt is, 
meg amellett ki is oktattak. Ez diszkriminatív, hogy aki spekulált, itthon 
maradt és több pénzt kap. Szépen a védelmi minisztérium fizesse be a 
részt a nyugdíjosztálynak arra a periódusra! Így lenne becsületes.
Ismeretlen

Csíkszeredában nagy szükség volna a helyi rendőrség megalakítására. 
Nagy gond a rendetlen parkolás, de a rendes parkolás is, a szemetesek-
ben való guberálás. A tömbházak körüli parkolókból talán ki kellene zárni 
a céges haszonjárműveket.
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

Valutaváltó

Euró               4,9190
Dollár            4,0373
100 forint       1,4132

Vicc
– Hogy hívják a hajlékony kisbabát?
– Flexibilis.

Időjárás

Csíkszereda
16° / 5°

Gyergyószentmiklós
16° / 6°

Marosvásárhely
19° / 10°

Székelyudvarhely
18° / 7°

9  28  18  15  7  29

40  37  42  31  21  +16

2 0 2 5 6 8

2 6 7 3 9 1

22  7  32  29  37  1

8 8 4 2 5 8 2

ATELJES ADÁS MEGTEKINTHETŐ

Műsorunk vendége
Vargha Mihály múzeumigazgató

Volt a történelemben egy pillanat,
amikor megmutattuk, hogy kik vagyunk




