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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A RÉGI IDŐKBŐL...
– ... fiatalabb volt, amikor bement.
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Részeg férfit próbál a rendőr felsegíteni 
az utcáról.
– Hol vagyok? – kérdi a részeg homályos 
tekintettel.
– A kocsi és a Hosszú utca sarkán.
– Hagyja a részleteket, uram! ...? (poén 
a rejtvényben)

Az utcán

Valutaváltó

Euró               4,9348
Dollár            4,1741
100 forint       1,4106

Vicc

A tanító néni megkérdezi Mórickát, hogy 
melyik van messzebb, a hold vagy Ame-
rika.
– Amerika – feleli Móricka.
– Miből gondolod?
– Abból, hogy a holdat lehet látni, de 
Amerikát nem!

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL BEST OF KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
14° / 10°

Gyergyószentmiklós
14° / 10°

Marosvásárhely
16° / 11°

Székelyudvarhely
15° / 11°

Bár lendületesen végezte a feladatait, 
most úgy tűnik, megtorpan. Vegyes 
hatásokkal kell megbirkóznia a mai 
napon, ezért őrizze meg az önbizalmát!

Megértésre és toleranciára lesz szük-
sége a beszélgetései alatt. Figyeljen 
oda a részletekre, mert értékes infor-
mációkat szűrhet le a tárgyalásokból!

Mozgalmas napra készülhet. Dolgozza 
fel a történteket, majd tisztázza a fél-
reértéseket! Használja ki a leleményes-
ségét anyagi céljai érdekében!

Némi erőfeszítéssel, de aránylag köny-
nyen megvalósíthatja célkitűzéseit, ha 
megőrzi a higgadtságát, illetve kihasz-
nálja szakmai adottságait.

Ötleteit csupán akkor tudja sikerre 
vinni, ha segítőkre talál. De vigyázzon, 
feltétel nélkül ne bízzon meg senkiben, 
nehogy tévútra juttassák!

Ezúttal az eredményei azon fognak 
múlni, hogy miként képes beosztani az 
idejét. Ne időzzön sokat egy-egy prob-
lémánál, inkább forduljon segítségért!

Kissé szétszórt, és gyakran követ el 
hibákat, ezért ne próbálja irányítani 
az eseményeket! Sodródjon az árral, 
a fontos döntéseket bízza a kollégáira!

Számos új lehetőséggel találja szembe 
magát. Vesse be tapasztalatait és tu-
dását annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb előnyre tegyen szert!

Előnyre tehet szert, ha nyitott szemmel 
jár és kihasználja a lehetőségeket. Ám 
arra ügyeljen, hogy a nagy lendületé-
ben nehogy megbántsa kollégáit!

Lehetősége adódik próbára tenni szer-
vezőkészségét és üzleti érzékét. Maga-
biztosságával, illetve pozitív hozzáállá-
sával komoly sikereket érhet el.

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból 
és több figyelmet fordít önmagára.

Visszatérő gondokkal küszködik. Gon-
dolja át, hogy mit végzett rosszul az 
elmúlt időszakban, ha nem akar újra 
ugyanazon gondokkal szembesülni!

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

Tisztelt Polgármester Úr! Csíkszereda első személyéhez fordulok, 
a második alkalommal, hogy ne kérjenek egy tíz négyzetméteres 
terület re évi ötszáz (500) lej adót olyan személytől, aki egyes fokoza-
tú fogyatékos és a szóban forgó terület garázsnak van előléptetve, 
és egy háromkerekű, fo gyatékosoknak szánt járgány tárolására szol-
gál. Tudom, hogy nincs jogom garázsadó-mentességre, de ennyi adót 
fizettetni szégyen. Tisztelettel,
Egy fogyatékos

Az Electricától kérek választ tisztelettel arra, hogy miért fizetünk 
 egyik hónapban 3,60, a másikban 280 lejt.
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

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




