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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HOZZÁSEGÍTI...
– ... Idén íratom be az első osztályba.
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– Na, Pistike, mi leszel, ha nagy leszel?
– Detektív.
– Szép pálya! Na és te, Döncike?
– Gengszter.
– Miért éppen gengszter?
– Hogy akkor is együtt... (Poén a rejt-
vényben.)

Iskolában

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

Véleményét elküldheti

ÚJ ELLENSZER  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Túlságosan könnyelműen viselkedik, 
nem látja át az összefüggéseket, és a 
következményekkel sem képes szá-
molni. Csak rutinmunkákat végezzen!

Ma rengeteget hibázik, ezért ne próbál-
ja irányítani az eseményeket! Inkább 
sodródjon az árral, és bízza a kollégáira 
a fontos döntések meghozatalát!

Sokat tétovázik, emiatt nehezen tud 
dönteni. Változtasson a hozzáállásán! 
Próbálja meg visszanyerni önbizalmát, 
csak így tud révbe jutni céljaival!

Bár kézben tartja tennivalói irányítá-
sát, mindig mérlegelje a lehetőségeit, 
ugyanis bizonyos kérdések komoly 
buktatókat is rejthetnek magukban!

Ha ma kitartó marad, képes lesz pon-
tot tenni olyan ügyek végére, amelyek 
az utóbbi időben felemésztették az 
energiáit. Őrizze meg az önbizalmát!

Szinte akadálymentesen zajlanak a 
teendői, habár bonyolult kérdésekre is 
megoldásokat kell találnia. Viszonyul-
jon diplomatikusan a munkatársaihoz!

Igyekezzen elkerülni azon helyzeteket, 
amelyekről Ön is tudja, hogy csak vitát 
szülnének. Hagyjon választási lehető-
séget a környezetében élőknek!

Ezúttal olyan tapasztalatokat szerez-
het, amelyeket később kamatoztathat, 
ezért tekintse tanulási folyamatnak 
mindazt, amit a sors ma Ön elé gördít!

Kénytelen lesz mindent félretenni és 
kizárólag a kötelezettségeire figyel-
ni. Társaira most nem számíthat, így 
egyedül kell megoldania a feladatokat.

Ne próbálja leegyszerűsíteni a művele-
teket, ugyanis csak akkor jár sikerrel, 
ha nem nagyol el semmit. Legyen türel-
mes, és vesse be tapasztalatait!

Ha nyitottan viszonyul mindenhez, 
kedvezően alakulhatnak a dolgai. 
Munkájában sikereket könyvelhet el, 
viszonyait pedig szorosabbra kötheti.

Meglepő tervekkel áll elő, ezért ne cso-
dálkozzék, ha nem talál rögtön támo-
gatókra! Fontolja meg jól a lépéseit, és 
kevesebbet kockáztasson!

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

Kinek a hatáskörébe tartozik Csíkszeredában a Gyermek sétá nyon lévő 
óvóhely (bunker) melletti zöldövezet, a kutyasétáltató és a vele szemben 
lévő zöldövezet rendben tartása? Itt a krajcáros üzlet előtt két-három 
éve ott maradt egy kiszáradt fenyő. Kinek kellene kivágnia, mikor le-
het kivágni? Bármikor kidőlhet. Várom a választ itt, az sms-rovatban. 
Köszönöm. 
Ismeretlen

Olvasom, hogy nem közelednek az álláspontok a marosvásárhelyi RMDSZ 
háza táján. Miért, az utóbbi 20 évben volt valamivel közelebb? Sőt! Egyik 
cirkusz követte a másikat, a tisztelt vezetők sokszor egymást gyalázták 
és sértegették ahelyett, hogy példamutatón együtt dolgoztak volna a ma-
rosvásárhelyi magyarságért, a városért. Nem, ők a széthúzás becstelen 
útját járják most is! Elszomorító, hogy azok okoznak csalódást újra és újra, 
akikre büszkék kéne, hogy legyünk! Ezekkel a kakaskodásokkal lassan a  

megmaradt és még kitartó (alulírott) RMDSZ-szimpatizánsokat is  elbizony-
talanítják! Felteszem sokszor magamnak a kérdést: érdemes még ilyenekre 
pazarolni a szavazatokat? De mindig az visz az urnák elé, hogy most már  

aztán csak jobb lesz, változni fog valami! Remélem! Tisztelettel,
Cs. Ferenc  

Kinek volna a feladata ellenőrizni minden szinten az orvosi rendelők nyit-
vatartási idejét? Rendszerint akár órát, órákat is késnek az orvosok a ren-
delésekről (tisztelet a kivételnek), s idős, beteg emberek várnak rájuk, és 
szóvá sem merik tenni. Van erre megol dás?
Ismeretlen

A minimálbérnek növekednie kell, mondja a miniszter úr. De nem azért, 
hogy több pénzünk legyen, hanem azért, hogy a beígért villany- és 
gázártámogatásba minél kevesebben essenek bele. Ez egy ilyen balkáni 
megoldás. Nem vagyunk olyan bunkók, mint ahogy a politikusaink gon-
dolják. Szégyelljék magukat, ha tudják, mit is jelent az.
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               4,9432
Dollár            4,1754
100 forint       1,4089

Vicc
– A feleséged megtartotta-e a régi alak-
ját? – érdeklődik a régi barát.
– Nemcsak hogy megtartotta, meg is 
duplázta.

Időjárás

Csíkszereda
24° / 7°

Gyergyószentmiklós
24° / 9°

Marosvásárhely
27° / 10°

Székelyudvarhely
25° / 11°2, 24, 8, 29, 13, 37

3 2 5 1 9 3

3 3 8 1 4 5

41, 49, 34, 12, 14, 45

9 5 6 7 4 0 8

Lottó

7, 48, 27, 33, 21, 14

37, 27, 32, 10, 1, 3

14, 38, 40, 3, 28  +10

11, 3, 21, 30, 2  +15




