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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KÍVÁNCSISÁG
– Egyszerű, meg sem próbálom.
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A szöszi titkárnő a kórházban fekszik 
vakbélműtét után. Bemegy hozzá az egyik 
kolléganő látogatni. Kérdezi tőle a beteg:
– Hogy mennek a dolgok bent az irodában?
– Jól. A lányok beosztották egymás között 
a feladataidat. Kati főzi reggel a kávét, 
Juli olvassa egész nap a magazinokat, 
Mari pedig ... (poén a rejtvényben)

Hogyan mennek?

Valutaváltó

Euró               4,9253
Dollár            4,1431
100 forint       1,3906

Vicc

Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
– Nem fog megrázni az áram, ha rálépek 
a sínre?
– Dehogyis, néni, kérem. Csak arra vi-
gyázzon hogy a másik lába ne érje köz-
ben a felső vezetéket!

*
– Hogy hívják az elromlott buszt?
– Rombusz.

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

Véleményét elküldheti

ALKALMAZKODÓ KRESZ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

29° / 16°

Gyergyószentmiklós

29° / 16°

Marosvásárhely

33° / 18°

Székelyudvarhely

21° / 17°

Kerülje azon helyzeteket, ahol döntés-
re kényszerítik! Ha nem kap elegendő 
időt a megfontolásra, a dolgok köny-
nyen rossz irányba fordulhatnak.

Az Önben felgyűlt feszültség rányomja 
bélyegét mai teljesítményére. Tegye 
félre a büszkeségét, és fogadjon el 
minden felkínált segítséget!

Kezelje könnyedén a dolgokat! Uralko-
dó bolygójától elegendő energiát kap 
ahhoz, hogy a maga javára fordítsa az 
életét befolyásoló eseményeket.

Szakítson némi időt arra, hogy átgon-
dolja az Ön körül zajló fejleményeket! 
Emellett vizsgálja át mindazt, ami a 
következő napokban vár Önre!

Pozitív magatartásának köszönhetően 
remek tempóban halad a teendőivel. 
Ne hagyja, hogy beleszóljanak a cél-
kitűzéseibe vagy bármiről lebeszéljék!

Rosszul mérte fel a lehetőségeit, és 
semmi sem alakul a tervei szerint. Pró-
bálja meg más szemszögből megköze-
líteni az adott problémákat!

Az elmúlt időszak történései bizonyta-
lanná tették Önt, így most nem képes 
mindenre maximálisan koncentrálni. 
Csupán rutinteendőkkel foglalkozzon!

Most rendkívül szétszórt, emiatt hajla-
mos a figyelmetlenségre. Igyekezzen 
ütemtervet készíteni, ha nem akar még 
nagyobb káoszt az életébe!

Legyen nyitott a külvilágból érkező ha-
tásokra! Ne ragaszkodjon görcsösen 
korábbi elképzeléséhez, mert most 
könnyebb úton is elérheti célját!

A mai napon segítségre nem számít-
hat, ezért mindent saját magának kell 
előteremtenie. Példamutató kitartása 
hamarosan meghozza jutalmát.

Mielőtt fontos döntéseket hozna, mér-
je fel az esetleges következményeket! 
Csakis a saját dolgaira figyeljen, és 
mindig támaszkodjon a tapasztalataira!

Fogadja higgadtan az Önre váró ne-
hézségeket, és ne engedje, hogy a 
türelmetlenség, illetve a kapkodás ki-
zökkentse nyugodt hangulatából!

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

Tusnádfürdő sok apró villanypásztor-hálózatát vizsgálva egy olyan kife-
jezés jut eszünkbe, amelyet régebb a „felsőbbrendű” ember használt. 
Az említett hálózatokat nyugodtan nevezhetjük gettónak és a lakókat 
„alsóbbrendű” embereknek. Gyalog közlekedni már életveszélyes, hisz 
a villanypásztort megérintő medve nagy veszélyt jelent a történetesen 
arra járó emberekre. A civilizált világban a tulajdonokat sövénykerítés 
választja el. Tusnádfürdőn a vaskerítés mellett még villanypásztort is 
fel kellett szerelni. Hová jutottunk, és meddig fog ez a helyzet fennáll-
ni? Egy normális helyzetben meg lehetne oldani, hogy csak annyi medvét 
tartsunk, amennyinek az életterében biztosítani tudjuk a táplálékot. Nem 
helyeseljük a környezetvédők hozzáállását, mivel cáfolják a szakembe-
rek által megállapított medvelétszámot, viszont fogalmuk sincs, mivel is 
táplálkozik a több száz kilós vadállat, amely megtalálja a túlélés módját 
a zord körülmények között is. Ha nem tűnne paradoxnak, akkor javasol-
nánk, hogy a sok apró villanypásztor helyett egész Tusnádfürdő várost 
kerítsék körbe egy összefüggő villanypásztorral, beleértve pár száz 
hektár jóléti (üdülő) erdőrészt is, mivel egy fürdőváros nem működhet 
zöldövezet nélkül. Talán már ideje, hogy az illetékes szervek is komolyab-
ban vegyék a két emlős – ursus arctos és homo sapiens – egymás mellett 
élésének a módját. Akár komoly tanulmányokat is végezve…
Egy károsult lakó 

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.
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