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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A TITOK
– ... ami a szoknya alatt van.
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Két vállalkozó beszélget.
– Hallottad, hogy Béla a marhaistállót 
tataroztatja?
– Még több tehenet akar tartani?
– Dehogy! Turistaszállót csináltat 
belőle. Azt mondja, a turisták ... (poén 
a rejtvényben)

Újítás

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9197
Dollár            4,0400
100 forint       1,4191

Vicc

Háromsoros evezős gályán a hajcsár a 
rabokhoz:
– Van egy jó és egy rossz hírem. A jó: 
hogy Julius Caesar meglátogatja a hajót, 
és tiszteletére mindegyikőtök ihat egy 
nagy kupa bort. A rossz: hogy Caesar 
vízisízni akar.

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

Véleményét elküldheti

GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
16° / 6°

Gyergyószentmiklós
16° / 5°

Marosvásárhely
20° / 9°

Székelyudvarhely
18° / 6°

Bonyolult napra készülhet, több irány-
ba kell toleranciát mutatnia. A váratlan 
helyzetekben őrizze meg higgadtsá-
gát, és cselekedjen racionálisan!

A mai napon olyan bosszúságok érik, 
amik kissé elveszik a munkakedvét. 
Őrizze meg függetlenségét, és próbálja 
meg visszanyerni önbizalmát!

Lassabban zajlanak a dolgok, mint 
ahogy Ön szeretné. Főként a hivatalos 
ügyekben érzi az akadályokat. Legyen 
türelmes, és ne sürgessen semmit!

Hajlamos olyanokra hallgatni, akik 
nem feltétlenül az Ön érdekeit tartják 
szem előtt. Vegye kézbe az irányítást, 
és próbáljon észszerűen cselekedni!

Túlságosan sok tennivalót halmozott 
fel, így bizonyos céljától kissé távol ke-
rült. Rendszerezze a teendőit, a kevés-
bé fontosakat pedig napolja el!

Kisebb csalódások érik, emiatt pedig 
hullámzó lesz a kedélye. Az akarata és 
a sikerbe vetett hite által viszont képes 
lesz kiharcolni a csúcsra jutást.

Figyeljen oda az apró részletekre, mert 
ezúttal bennük rejlik a megoldás kul-
csa! Karrierje magasra ívelhet, ha hát-
térbe szorítja magánproblémáit.

Ez alkalommal a negatív tényezők be-
folyásolják az életét, számos kihívás 
elé kerül. Legyen türelmes és kitartó, 
csak így vészelheti át a mai napot!

Higgyen önmagában, és ne a társaitól 
várja az erősítést! Bár rengeteg buk-
tatóval fog találkozni, kitartással meg 
tudja valósítani az elképzeléseit.

Ez alkalommal reálisan mérlegelheti 
a lehetőségeit. Bár a pillanatnyi siker 
nem biztos, hogy tartós lesz, kitartása 
végül meghozza az eredményt.

Megérzései ezúttal csalhatatlanok, és 
hatalmas segítségére lesznek akkor, 
amikor váratlan akadályok sodródnak 
majd Ön elé. Maradjon céltudatos!

Túlteng Önben az energia, emiatt haj-
lamos túlvállalni magát. Jobban teszi, 
ha visszavesz egy kicsit a tempóból és 
határt szab a tennivalóknak.

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

Véleményem szerint a koronavírus elleni oltásnak az a lényege, hogy 
növelje az emberi szervezet ellenálló képességét a különféle Covid-víru-
sok támadásai ellen. Én személyesen nem voltam koronavírusos beteg, 
és semmiféle koronavírus elleni kezelésben nem részesültem. Három 
egymás utáni kórházi kivizsgálás során megállapították, hogy a szerveze-
tem rendelkezik ugyanazzal az ellenálló képességgel, mint azok, akik már 
oltással rendelkeznek. Lehetséges-e, hogy mivel több mint 5 éve, egy 
tüdő gyulladás óta rendszeresen használom a Symbicort Turbuhaler nevű 
beszippantó gyógyszert, amely AstraZeneca-termék, ez pozitív hatással 
volt a szervezet ellenálló képességének kialakítására? Ha kimutatták, 
hogy rendelkezem ugyanazon ellenálló képességgel, mint a beoltottak, 
akkor rendelkezhetek-e ugyanazon társadalmi jogokkal, mint az említett 
személyek, és ha igen, akkor kihez fordulhatok egy ilyen igazolásért? 
Várom a megfelelő személyek válaszát, amit előre is hálásan köszönök. 
Dr. Ferencz István (telefonszám a szerkesztőségben)

A fejlődő községekben a mezei utak is rendbe vannak téve, máshol tönk-
retéve a trófeavadász terepjárósok által, megnehezítve a gazdálkodók 
munkáját. A mezei utak mindenkié, nem csak egyes érdekcsoportoké, 
akiknek minden meg van engedve.
Ismeretlen

Rendfenntartók figyelmébe! A korlátozások enyhítése után újra nagy 
probléma lett a csendháborítás. Újból üvöltöző fiataloktól hangosak a 
város utcái éjfélkor. Kérjük szépen, intézkedjenek.
Köszönettel, a lakók nevében

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

ATELJES ADÁS MEGTEKINTHETŐ

Műsorunk vendége
Vargha Mihály múzeumigazgató

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




