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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM TUD...
– Öt csillag.
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– Permetezett ez a barack? Tudja, a 

beteg anyósomnak lesz.

– Még mi nem kéne ennyi pénzért? ...

(Poén a rejtvényben.)

Zöldségpiacon

Csíkszereda

1° / -5°

Gyergyószentmiklós

2° / -4°

Marosvásárhely

3° / -3°

Székelyudvarhely

3° / -3°

Egy házaspár elmegy egy csodakúthoz. 

Először az asszony hajol be a kútba, 

és elsuttogja a kívánságát. Aztán a férj 

következik, de túl mélyen behajol, és 

beleesik a kútba.

Mire az asszony felkiált:

– Nahát, ez működik!

*

Két barát beszélget:

– Képzeld, az este a feleségeddel ál-

modtam!

– Na, és mit mondott?

– Egy szót sem szólt.

– Akkor nem az én feleségem volt.

*

A rendőr pizzát rendel, az eladó megkérdezi:

– Négy vagy nyolc szeletre vágjam?

– Négyre, mert nyolcat nem bírnék meg-

enni.

FŐÉRDEMREND KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRValutaváltó

Euró 4,9487
Dollár 4,3957
100 forint 1,3349

Időjárás

Viccek

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

Véleményét elküldheti

Nagyon sok autó van elhagyva Csíkszeredában a Brassói út melletti járdán, 

ami zavarja nyáron a takarítást és a fűnyírást, télen a hóeltakarítást. Nem 

ártana azokat sem összeszedni, mert már nagyon régen ott vannak.

Róbert

A szülési vagy gyermeknevelési szabadság után a munkáltató köteles 

visszavenni az alkalmazottat minimum hat hónapra. Ellenkező esetben a 

bírósághoz lehet folyamodni. 

Egy törvényismerő másik anyuka

Tisztelt Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter úr! Ön falikazán- 

fóbiában szenved, vagy csak irigy, hogy valamink van nekünk is. Hiszen 

egyébről nem beszél, és semmi mást nem akar jobban megadózni. Ön 

mivel fűt otthon? Gondolom, nem közösködik senkivel. Mindenfélekép-

pen vissza akar minket terelni a közösbe. Miért? Azt a környezetvédelmi 

dumát mondja másnak! Csak egy példa. Egy nap, amikor hidegebb volt, 

a fali kazánom 24 órában nem ment többet durván egy óránál, ellentét-

ben a távhőszolgáltató kazánnál, amely napi 24 órát dübörög. Megkérjük, 

foglalkozzon azzal, amihez esetleg ért is. 

A magánkazán-tulajdonosok

Jól jövedelmező munkahelyhez elengedhetetlen az ismeretség még a 

versenyszférában is. Jelen pillanatban aki valamit tud, azt vagy kihasznál-

ják, de nem léptetik előre, mert akkor nem lesz, aki elvégezze a munkát, 

vagy fogja a batyuját, és irány Nyugat, ahol a tudását megbecsülik.

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

Meglepő történések teszik mozgal-

massá a napját, egyes ügyeiben pedig 

komoly lépéselőnyre tehet szert. Éljen a 

sors által felkínált lehetőségekkel!

Munkahelyén kamatoztassa kreatív 

adottságait, és ne féljen letérni a 

megszokott útról! Tevékenysége során 

csak a lényegre koncentráljon!

Szellemileg rendkívül éber, ezért 

időzítse mára a halogatott tárgyalásait! 

Legyen kezdeményező, és szükség 

esetén kössön kompromisszumokat!

Olyan torlaszokba ütközik, amelyek 

lelassítják a feladatait. Fontosabb 

munkálatait függessze fel mindaddig, 

amíg meg nem találja a helyes utat!

Szánjon több időt az ügyeire, és erő-

sítse meg a bizalmasabb kapcsolatait! 

Mindemellett igyekezzék tisztázni a 

mélyben húzódó nézeteltéréseket is!

Kommunikációs készségének 

köszönhetően könnyedén megtalálja a 

közös hangot a környezetében élőkkel. 

Legyen nyitott az új ismeretségekre is!

Kissé magasra tette a mércét önmaga 

előtt, így az ötletei kivitelezéséhez 

most nagy szüksége lesz segítőtársak-

ra is. Legyen nyitott a javaslatokra!

A mai napon olyan előnyös lehetőség 

kerül az útjába, amellyel új irányba 

terelheti céljait. Hagyatkozzék a megér-

zéseire, és bátran kockáztasson!

Őrizze meg az optimizmusát, ugyanis 

számos megpróbáltatás vár Önre. 

Minden lépését fontolja meg, és folya-

modjék az egyszerű megoldásokhoz!

Az elmúlt időszakban alkalmazott 

megoldások nem hoztak eredményeket 

Önnek. Kérje ki a kollégái javaslatait, 

majd dolgozzon ki új módszereket!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei 

végére, amelyek rengeteg energiáját 

emésztették fel. Az elért sikerek erőt 

adnak majd Önnek a folytatáshoz.

Rendkívül fontos döntés elé állítják. 

Ennek meghozatala befolyásolhatja a 

magánéletét is. Ha szükségesnek érzi, 

kérjen egy kis gondolkodási időt!

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.
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