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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁT TE ITT?
– ... lefogadom, hogy te eltévedtél.
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– Miért nem törli fényesre a skót a cipő-
jét?
– Hogy ne látszódjon ... (poén a rejt-
vényben)

A titok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9198
Dollár            4,0361
100 forint       1,4135

Vicc

A rendőröknél felvételi van. Bemegy az 
egyik jelentkező, és megkérdezik tőle:
– Iskolai végzettsége?
– Nyolc általános.
Felugrik erre a kérdező, és beront a 
másik szobába:
– Fiúk, megjött az új parancsnok!

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

Véleményét elküldheti

TENGELYVÁLTÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
12° / 7°

Gyergyószentmiklós
12° / 7°

Marosvásárhely
18° / 9°

Székelyudvarhely
15° / 8°

Kiválóan kezeli a szakmai feladatait, 
és azonnal sikereket könyvel el. Ez új 
utakra is csábítja Önt, de próbáljon az 
egészséges egyensúlyra törekedni!

Különös érzéke van a nehéz ügyek 
megoldásához. Lelkesedése átsegíti 
Önt a nehézségeken, sőt arra is jut 
energiája, hogy másoknak segítsen.

Egy váratlan esemény áthúzza a szá-
mításait. Míg egyenesbe nem hozza a 
dolgait, kénytelen lesz alkalmazkodni 
az újonnan kialakult körülményekhez.

Rendkívül határozott, és fogékony az 
új dolgokra. Hozza ki a legtöbbet a 
képességeiből, nyisson meg olyan ka-
pukat, amelyek a siker felé vezetnek!

Hivatásában semmit se vegyen félváll-
ról, és végezze felelősségteljesen a 
tennivalóit! Őrizze meg éberségét, ne 
tegyen meggondolatlan lépéseket!

Kellemetlen élményeket szerez, így 
nem tud a munkájára koncentrálni. Ne 
töprengjen az igazságtalanságokon, 
tekintsen el a rossz megjegyzésektől!

Alkalma adódik próbára tenni a szer-
vezőkészségét, illetve üzleti érzékét. 
Magabiztosságával és pozitív hozzá-
állásával sok mindent megvalósíthat.

Ne vállaljon új teendőket, csakis a fo-
lyamatban lévő ügyeivel foglalkozzon! 
Bátran kézbe veheti most azokat is, 
amelyekkel eddig nehezen boldogult!

Bízzon magában, és használja ki az 
Ön elé sodródó lehetőségeket! Bátran 
hallgathat az ösztöneire, viszont ne 
próbáljon mindent egyedül megoldani!

Bár a közelmúltban nem minden ment 
a terv szerint, mégis megmaradt az op-
timizmusa. Ha eredményekre vágyik, 
építsen stratégiát a kihívások ellen!

Ne egyszerűsítse le a bonyolult lé-
péseket! Amennyiben nem nagyol el 
semmit, szép eredményeket érhet el. 
Engedje szabadjára fantáziáját!

Akadályokba ütközik, amelyeknek egy 
részével képtelen lesz megbirkózni. Bi-
zonyos ügyeit függessze fel addig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

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 kisnyugdíjasoknak juttatott uniós étkezési kártyákra járó élelmiszert a 
megyénkben több helyen lehet beszerezni távolabbi falvakban is. Például 
a Gyimesekben vagy három helyen is. Persze Kászonokban nincs ilyen 
lehetőség. Akik ezen kártyákat kapják, a legszegényebb idős emberek 
közé tartoznak. Azt javasoljuk a kászoni községi vezetőségnek, hogy 
segítsenek jobban a nyugdíjasok életén, ne kelljen Csíkszeredáig utaz-
ni ezért is, mert sok nehézségünk van, kezdve a tűzifa beszerzésétől az 
utazási nehézségeken át az orvosi ellátásig, és még sok egyéb is.
Ismeretlen

Megkérjük az illetékeseket, helyezzék vissza a Megállni tilos! táblát a 
csíkszeredai Lejtő utcába, ugyanis a parkoló autók miatt egy sávra kényszerül 
a forgalom, torlódásokat okozva, sok esetben a járdán kell közlekedni.
Ismeretlen

A Székelyhon napilap két hete közölte a Székelyföld fontosabb városai nak 
2021. évi költségvetési számait. Habár tudtam, hogy Székelyudvarhe-
lyen 20 éve jelentős fejlődés nincs, de hogy minden mutatóban utolsók 
vagyunk, azt most látom. Igaz, egyben magasan az első helyen, a pol-
gármesteri hivatal költségvetésében. Ezért kellett adót emelni? Valakik 
nem szégyellik magukat? 
Egy becsületes, tősgyökeres udvarhelyi adófizető

Amíg Marosvásárhelyen a mozgáskorlátozottaknak hintát csinálnak, ad-
dig Csíkszeredában luxusautókkal foglalják el a parkolójukat. Lásd a köz-
ponti mozgássérült-parkolót.
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




