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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Rendszeresen dézsmálják Dénes gazda 
kertjét. Dénes megdühödik, és lesni kezdi 
furkóval a tettest. Meg is látja egyszer, hogy 
gyerekek másznak át a kerítésen s kezdik 
szedni az almát. Nosza, rohan feléjük a 
furkóval, de biza azok gyorsabbak nála.
– Állj meg, góbé, mutasd, ki vagy! – kiált 
Dénes a legközelebbi fickóra.
Mire az:
– Álljon meg kend, hisz ... (poén a rejtvény-
ben)

Állj meg!

Valutaváltó

Euró               4,9345
Dollár            4,1756
100 forint       1,4172

Vicc

Női ruhaboltban:
– Hol találok valami ajándékféleséget?
– Kosztümök az első emeleten, kötöttáru 
balra... Pontosabban mire gondolt?
– A feleségemnek szeretnék venni va-
lamit.
– Ja, leértékelt áruk az üzlet végében.

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

Véleményét elküldheti

PÓT BEST OF KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
15° / 5°

Gyergyószentmiklós
15° / 4°

Marosvásárhely
18° / 6°

Székelyudvarhely
16° / 6°

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult 
felkéréseket pedig utasítsa vissza!

Ezúttal képtelen kiállni a céljaiért, már 
a legkisebb akadálynál megtorpan. 
Keressen olyan elfoglaltságokat, ame-
lyekkel túlléphet a bizonytalanságán!

Ne veszítse el a türelmét, ha nem ala-
kulnak az elképzelései szerint a dol-
gok! Maradjon higgadt, és fedezze fel, 
hol csúszott hiba a számításaiba!

Nehezen tud összpontosítani, szét-
szórtsága miatt pedig felhalmozódnak 
a teendői. Rendezze a gondolatait, és 
csupán rutinmunkákkal foglalkozzék!

Tartsa meg az őszinteségét, és marad-
jon együttműködő, kerülje el a vitás 
szituációkat! Fordítson több időt a kap-
csolataira, valamint a saját dolgaira!

Remek hangulatot teremt maga körül, 
és készséggel áll rendelkezésre, ha va-
laki segítséget kér Öntől. Hamarosan 
meglepő fordulatokban lesz része.

Több akadály kerül az útjába, és úgy 
tűnik, csak segítséggel tud kilábalni 
nehézségei sűrűjéből. Avassa be a 
munkájába bizalmasabb kollégáit!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat 
a váratlanul felbukkanó kérdésekre. 
Lehetőleg ne változtasson az elvein, 
továbbra is céltudatosan cselekedjék!

Ma váratlan kiadásai adódhatnak. Bár 
biztos anyagi háttérrel rendelkezik, 
mégis most érdemes újabb lehetősé-
geket keresnie a már meglévők mellé.

Nem tudja kézben tartani az esemé-
nyek irányítását, ezért a tevékenységei 
is holtpontra kerülnek. Igyekezzék al-
kalmazkodni a kialakult helyzetekhez!

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Uralkodó bolygója fokozza a lendüle-
tét, így most bátran kezdeményezhet. 
Tűzzön ki magának új célokat, azonban 
legyen elővigyázatos a lépéseiben!

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

Meg szeretném kérdezni, hogy hol működik Hargita megyében olyan 
oltóközpont, ahol előzetes feliratkozás nélkül lehet oltást kapni.
Egy érdeklődő

Tisztelt csíkszeredai fogyatékkal élő! Mit vár ezektől az (…) elöljáróktól, 
akik csak megnehezítik az életünket, mert ha nekünk kell valami, akkor 
arra soha sincs pénz, de az ő fizetésükre és speciális nyugdíjukra min-
dig van. Honnan? Hát az olyan adókból és illetékekből, mint az öné, és 
a minimálbérekből. Láthatja ön is, hogy a multikat itt nem adóztatják 
meg. Még ki tudja, mennyi ingyenélőt tartunk el? De jönnek majd ismét a 
választások, és akkor majd megint tej és méz lesz ígérve. Természetesen 
nem nekünk.
Ismeretlen

Én személy szerint borzasztóan sajnálom, hogy elmarad Balázsék 
csíkszeredai kiszállása. Már legalább hat éve rendszeresen hallga-
tom a műsort, és nagy álmom volt, hogy egyszer ellátogassak egy 
kitelepülésükre. Igen, nemegyszer a humor alpári formáját is képviselik, 
viszont az adásidő nagy részében normális, esetenként nagyon komoly 
témákról beszélnek. Az, hogy egyeseknek ez nem tetszik, teljes mérték-
ben megérthető, viszont ezért nem kell elvenni mások szórakozását.
Lackó

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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