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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ UNOKA KÉRDEZ
– ... nekem az már történelem.
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Az orvos azt kérdi a diliházban az egyik 
betegtől:
– Mondja, megőrült, hogy így rángatja 
az ágyát?
– Naná, doki! ... (poén a rejtvényben)

Miért rángatja?
0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
Véleményét elküldheti

ÚJ TREND KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Fontos kérdésben kell ma állást fog-
lalnia. Közelítse meg a problémát több 
irányból, és ha nem látja tisztán a meg-
oldást, hallgasson az ösztöneire!

Az elmúlt időben számos kompromisz-
szumot vállalt, ennek következtében 
sok munkája a helyes irányba haladt. 
Alkalma lesz ezeket véglegesíteni.

Olyan akadályokba ütközik, amelyek 
lelassítják a tevékenységét. Fontos fel-
adatait függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Nem képes közös nevezőre a környeze-
tében élőkkel. Alaposan gondolja át a 
teendőit, majd készítsen egy ütemter-
vet, amely mentén haladhat előre!

Különleges lehetőség sodródik az útjá-
ba, amely felgyorsíthatja a munkáját. 
Használja ki ezt a helyzetet, azonban 
maradjon mindvégig elővigyázatos!

Ezúttal mellőzze a gyakorlati dolgokat, 
szenteljen több időt a viszonyaira! A 
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó nézeteltérések tisztázására.

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en lendületesen halad a feladataival. 
Ha a segítségét kérik, legyen készsé-
ges, és senkit se utasítson vissza!

Bizonytalan a magatartása, ezért a ko-
molyabb kérdésekben csakis azután 
hozzon döntéseket, ha már konzultált 
egy Önnél tapasztaltabb személlyel!

Lehetőleg most ne tegyen figyelemfel-
keltő dolgokat, mert hamar a kritikák 
kereszttüzébe kerülhet. Őrizze meg a 
nyugalmát, és maradjon a háttérben!

Ahhoz, hogy révbe érjenek a tervei, a 
kevésbé rokonszenves személyek tár-
saságát is el kell viselnie. Magánéleté-
ben meglepetésekre számíthat.

Rendkívül ingerülten viszonyul minden-
hez, ezért amennyiben teheti, kerülje 
el a konfliktushelyzeteket! Kizárólag az 
aktuális tennivalóira fókuszáljon!

Kezdeményezései pozitív irányba 
haladnak. Diplomáciai adottságával 
most még az ellentétes szituációkban 
is képes lesz kiválóan eligazodni.

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

Szabálytalan előzés legtöbbször az oka a súlyos közúti baleseteknek. Sok 
esetben nem egy vagy maximum két előttünk haladó járművet akarunk 
megelőzni, hanem ha már lúd, legyen kövér alapon végigelőzünk egy 
hosszabb sort is. És persze ilyenkor nehezebb a visszasorolás, és megvan 
a baj. Mire jó ez? Semmire. 5, maximum 10 percet nyer időben ahhoz 
képest, ha szabályosan haladna a sofőr. 
Ismeretlen

Nem sül le a képükről a bőr? Mert 40 év munka után nem emelik a nyögdíjt, 
a külföldi nyaralásukat a mi pénzünkön élvezik. Kit érdekel? Lehet más a 
főnök, a szék marad. Szavazzál… 
P. T., az öreg

Tisztelt csíkszeredai polgármester! Szeretnénk tudni, hogy hányan vál-
laltak munkát a csíksomlyói tűzkárosultakból a tűzeset óta, mennyien 
takarítanak maguk után, stb. Őket is csak ide-oda költöztetik (költöztet-
nék), oda is problémákat gerjeszteni, ahol még nem volt. Ugye milyen 
rossz, amikor a fagyi visszanyal? Ha rendesen viselkedtek volna, most 
nem ellenkezne senki (lásd a lopásokat, a civilizált viselkedés teljes hiá-
nyát stb.) Még csak egy kérdés lenne. Ha olyan szegények, miért árulják 
az ingyen kapott segélyeket?
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

Valutaváltó

Euró               4,9198
Dollár            4,1348
100 forint       1,3765

Vicc
Szőke a lottózóban:
– Mi az a lottó?
– El kell találni 6 számot.
– Értem. És milyen messziről?

Időjárás

Csíkszereda
29° / 12°

Gyergyószentmiklós
28° / 11°

Marosvásárhely
31° / 15°

Székelyudvarhely
31° / 13°
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15   42   26   45   1  +13
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