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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁLÁS LENNE...
– ... aki erre a ruhára rábeszélte.
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A MAGYAROK
ŐSANYJA

Joe egy ikerpár egyik tagjának udvarol. 
A kocsmában a csapost régóta furdalja 
a kíváncsiság, hogy is van ez:
– Mondd, Joe, hogy tudod megkülön-
böztetni őket egymástól?
– ... (poén a rejtvényben)

Kíváncsiság

Valutaváltó

Euró               4,9250
Dollár            4,1340
100 forint       1,3889

Vicc

– Miért hord a rendőr lisztet a zsebében?
– Hogy legyen sütnivalója.

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 15°

Gyergyószentmiklós
28° / 14°

Marosvásárhely
30° / 18°

Székelyudvarhely
29° / 16°

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai 
napját. Teendőit képes könnyedén vég-
hez vinni, és még arra is jut ideje, hogy 
társainak segítséget nyújtson.

Nagy lendülettel veti bele magát a be-
tervezett tevékenységébe. Ámde arra 
ügyeljen, hogy buzgóságában nehogy 
lényeges hibákat kövessen el!

Szélsőségesen viselkedik, és emiatt is-
meretlen utakra téved. Fontolja meg a 
tetteit, ne tegye kockára a biztonságát 
kétséges kimenetelű dolgokért!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A ké-
nyesebb munkálatokat közelítse meg 
egy más szemszögből, így talán hama-
rabb észreveszi majd a helyes utat!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. 
Gyors helyzetfelismerésével és diplo-
máciai adottságával még a kínos szitu-
ációkon is képes lesz túllépni.

Hangulatingadozásai miatt nehezen 
viselik el Önt a munkahelyén. Keresse 
meg hozzáállásának az okait, és pró-
bálja pozitívan szemlélni a világot!

Tervei jelenleg nehezen kivitelezhe-
tők. Ha okvetlenül sikereket szeretne, 
akkor maradjon türelmes, és kérje ki 
a bizalmasabb munkatársai tanácsát!

Bár lendületesen végzi a feladatait, a 
hatékonysága érdekében lehetőleg ne 
folyamodjon szokatlan megoldások-
hoz! Maradjon a realitások talaján!

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé 
teszi, hogy minden téren megállja a 
helyét. Érdemes a mai napon lezárni 
a régóta halogatott kötelezettségeket.

Amennyiben teheti, kerülje a döntésho-
zatalt! Emellett ne menjen bele olyan 
megállapodásokba, amelyek hosszú 
távon kihatással lehetnek az életére!

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockáza-
tokat, tartsa elsődleges szempontnak 
az anyagi biztonságát! Szenteljen több 
időt a személyes kapcsolataira!

Mindenáron érvényesíteni szeretné 
saját akaratát, így kevés teret enged 
a társainak. Vigyázzon, mert az effajta 
önfejűség rossz útra terelheti Önt!

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

Örömhír a hozzám hasonló idősek kasztjának. Az egyik portál azt írja, 
hogy 16%-kal nőtt az átlagnyugdíj az első negyedévben. Hurrá! Történt 
mindez úgy, hogy az EU-statisztika szerint Romániában a múlt hónapban 
2,5%-os inflációt mértek, és nyugdíj-kiigazítás semmilyen formában 
nem történt, még az a 24% sem, amit törvény ír elő. De őfelsége, az ál-
lam tartozik nekünk. Érthető, nem? Az én naiv érvelésem szerint mindez 
úgy történhet meg, hogy nyugdíjba vonult pl. egy század ezredes, akik 
most tábornoki juttatást kapnak, így hát azonnal emelkedik a 800 lejes 
nyugdíj átlagértéke is, amit kívánsága szerint értékesíthet az érintett. 
Vagy mégsem? Tisztelettel,
Bilibók Károly

Nem tudom, kinek a hatáskörébe tartozik az egykori csíkszeredai 
Béke park, meg kell nézni, olyan, mint egy dzsungel. Irtózatos még 
nappal is ott járni, nemhogy sötétedés után. Soha nem volt így elha-
nyagolva, mindig le volt kaszálva. Jó lenne erre is figyelni, nem csak 
a város központjára. 
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

H I R D E T É S

A gyászjelentőket, kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail címre.




