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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
PÉNZRŐL VAN SZÓ!
– Na én azzal együtt gondoltam.
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János bácsi a fogorvosnál van. Az orvos 
kérésére kitátja a száját, és erőlködik, 
hogy még jobban kitáthassa.
– Jól van – mondja az orvos –, nem kell 
jobban kinyitnia.
– Nem? De hiszen a fogóval nyúl a szám-
ba.
– ...! (poén a rejtvényben)

De hiszen...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9229
Dollár            4,0446
100 forint       1,4183

Vicc

A feleség korholja a férjét:
– Tegnap még volt nálad 100 lej, most meg 
nincs egy banid se! Hová tetted a pénzt?
Odaadtam egy öregembernek.
– Micsoda nagylelkűség, hogy csak úgy 
adakozol! És ismerted azt az öregembert?
– Igen, ő a csapos.

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

Véleményét elküldheti

LANKADÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 10°

Gyergyószentmiklós
22° / 10°

Marosvásárhely
27° / 13°

Székelyudvarhely
24° / 11°

Ezúttal olyan gondokkal szembesül, 
amelyek ismeretlen vizekre sodorják 
Önt. Nagy szüksége lesz kreatív gon-
dolkodásmódjára és kitartására.

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a si-
ker kulcsa az apró részletekben rejlik. 
Maradjon mindvégig következetes!

Teremtsen rendet magánéletében, ne 
halmozza tovább a problémákat! Ve-
gye észre, hol tévedett, és ne kövesse 
el ugyanazokat a hibákat!

Kissé megingott az önbizalma, nehe-
zére esik döntéseket hozni. Ha teheti, 
kerülje el azokat a szituációkat, ame-
lyekben véleményt kell nyilvánítania!

Vizsgálja felül a terveit, illetve dolgoz-
zon ki újszerű módszereket, amelyek 
hatékonyabbá tehetik a munkafolya-
matokat. Most segítségre is számíthat.

Figyeljen oda a kötelezettségeire, ne 
legyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig 
akkor is igyekezzen betartani, ha ez 
komoly erőfeszítést igényel Öntől.

Bármilyen döntésre készül, előtte is-
merjen meg minden egyes körülményt, 
majd elemezze ki őket! A látszat mö-
gött ugyanis akadályok rejtőzhetnek.

A hivatásbeli események nem alakul-
nak az óhaja szerint, ezért hajlamos 
túlzásokba esni. Változtasson az állás-
pontján, legyen mindenkivel megértő!

Számos kihívás vár ma Önre, megold-
hatatlannak tűnő nehézségekkel kell 
megküzdenie. Ha türelmes marad, 
eredményesen zárhatja a napot.

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viszá-
lyok befolyásolják személyes ügyeit! 
Őrizze meg kiegyensúlyozottságát, és 
mindvégig cselekedjen észszerűen!

Ne az eredményekre törekedjen, in-
kább maradjon megfontolt, és próbál-
jon meg jó hangulatban tevékenykedni! 
Ez hamarosan meghozza a sikereket.

Zárja ki a zavaró tényezőket, csakis a 
feladataira koncentráljon! Határtalan 
lelkesedésének köszönhetően szinte 
minden akadályon képes lesz átlépni.

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

Csíkszereda új városvezetésének a sok-sok napi gondja mellett kellene 
figyelnie arra is, hogy most, a turistaszezonban sajnos nincs a város-
nak (főleg a főtér, Tapstér környékén) sem egy nyilvános WC-je, sem egy 
ökovécé. Intézkedni kellene ezen a téren is, uraim, mert nagy szégyen a 
városunknak.
Tibi bácsi

Táblákat, szobrokat, temetőket csak nekik szabad feldúlni és lefesteni? 
Minden akciónak így lesz reakciója. Ez ilyen egyszerű.
Ismeretlen

A csíkszeredai piac környékén lakókra, akik esetleg a piac közelében 
találnak megállási, esetleg parkolási lehetőséget, aztán Zsögöd felé van 
az úti céljuk, nem gondolt senki az egyirányúsítással? Mekkora plusz 
utat kell megtenniük, ezzel még jobban szennyezve a sokat hangoztatott 
„gyalogosbarát” központ amúgy is poros és benzingőzös levegőjét? Körbe 
kell autózni az egész központot (kb. 300–400 m), egyébként az itt lakók 
ezt teszik naponta többször is, ha nem találnak megállási lehetőséget, 
és újabb és újabb köröket kénytelenek leírni, míg leparkolhatnak. Ez az 
intézkedés fellazította a gépjármű-közlekedést, de még jobban megne-
hezítette az itt lakók életét.
Ismeretlen

Szegény kürtőskalácsot is már mindennel megtöltik, kombinálják, mara-
dok inkább a hagyományos ízeknél. Ez már meredek. 
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




