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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– ... nem nézek a pohár fenekére. 

MAUNA ...,
HAWAII
VULKÁN
DEHOGY!

2/3 LAT!
... MALL,

AMERIKAI
CIGIMÁRKA

TÁBLAKÉP

HAJAT
ÖSSZE-

KUSZÁLÓ

FÉLSZ!

SZÓBELI!

SZICÍLIAI
VULKÁN

PLÉDBE
BURKOLÓZIK

INDÍTÉK

TAXIS
ÜGYFELE

CSÜNGŐ

FURCSA

JEGYZET-
FÜZET

ITTEN VAN!

GYAKORI
BETŰ

KOTLÓ-
TOLLAK!
TEHÁT

(LATIN)
KOLOSTOR-

FŐNÖK
TÖLTÉS-

HORDOZÓ

BESZÉD-
EGYSÉG
ÉSZAKI

FÉRFINÉV

ÜVÖLT

2 KOFA!

PUSZTÍT

ANNO

LEFELE!

EGYE!

KIS SÚLY

MÉTER

E

2

1
Súlyos baleset helyszínén a rendőr, lát-
ván, hogy sérült is van, azonnal riasztja 
a mentőket.
– A gépkocsivezető a jobb comb felső 
részén sérült – mondja a rádión.
– A szerv is sérült? – kérdik tőle.
 ... (poén a rejtvényben)

Autóbaleseten

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8422
Dollár            4,4424
100 forint       1,3856

Vicc
Két barát beszélget:
– Tudod mi a külömbség a szerelmes és a 
nős férfi között?
– Nem tudom!
– A szerelmes nem talál szavakat, a nős 
meg nem jut szóhoz!

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

Véleményét elküldheti

 CSÖMÖR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
14° / 3°

Gyergyószentmiklós
14° / 3°

Marosvásárhely
16° / 6°

Székelyudvarhely
15° / 6°

Merjen szembenézni a komoly kér-
désekkel, és szilárdítsa meg hivatali 
helyzetét. Használjon ki minden lehe-
tőséget a céljai elérése érdekében!

Igyekezzék befejezni azokat az elkez-
dett ügyeket, amelyeket más napra 
akart beütemezni! Használja a ráter-
mettségét, ez most a hasznára válhat!

Jó formában van, képes a javára for-
dítani az Ön elé kerülő lehetőségeket. 
Összpontosítson a halogatott munkák-
ra, és hagyatkozzék a megérzéseire!

Uralkodó bolygója ezúttal nem támo-
gatja az elképzeléseit, így ma fokozott 
éberségre lesz szüksége. Csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzék!

Keresse az összefüggéseket, ne csak 
egy adott problémára koncentráljon! 
Tartsa szem előtt mások érdekeit is, és 
maradjon mindvégig következetes!

Óvakodjék az elhamarkodott dönté-
sektől, illetve a hirtelen lépésektől, 
főleg a pénzügyek terén! Őrizze meg az 
önbizalmát, és értékelje a képességeit!

Sok türelemre és kitartásra lesz szük-
sége a tervei megvalósításához. A 
megpróbáltatások ellenére őrizze meg 
az optimizmusát és a jó kedélyét!

Ne kockáztassa az eddig elért eredmé-
nyeit azzal, hogy türelmetlenné válik. 
Őrizze meg a nyugodtságát, és marad-
jon meg a bevált módszereknél!

Előrelépést tehet bizonyos kérdések-
ben, ha kellően céltudatos. Ne próbálja 
felgyorsítani a folyamatokat, ugyanis 
az most nem vezet eredményekhez!

Bátran vegye át a vezető szerepet még 
akkor is, hogyha első pillanatban úgy 
érzi, túl nagy felelősséggel jár, és a ké-
pességei sem adottak ehhez!

Bár kézben tartja a feladatok irányítá-
sát, mindig mérlegelje a lehetőségeit, 
mivel bizonyos munkafázisok komoly 
buktatókat is rejthetnek magukban!

A mai napon csupán a saját erejében 
bízhat. Lehetőleg ne vállaljon túl sok 
munkát! Maradjon optimista, és keres-
se az egyszerű megoldásokat!

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

A csíkszeredai zöldségpiac elköltöztetése sokunkat kiszorított a piacról, 
van, akinek nincs lehetősége odamenni, nincs összeköttetés a buszokkal, 
és cipelni nem tud. 
Egy vásárló

A mai helyzetet nem lehet összehasonlítani a régivel, amikor mindenki 
dolgozott, és nem sétált feleslegesen. Én azt ajánlom, most van lehetőség, 
kell jelentkezni rendőriskolába minél többen, hogy tapasztalják meg, mi 
olyan jó és szép a rendőrök életében. Akkor fog változni a véleménye. 
Ismeretlen 

A rendőrsapkának nincs jelentősége, azt is kellene tudni, ki honnan jött. 
Mert olyanok is vannak, akik amikor rendőrnek mentek, az új kocsitól 
kezdve mindenük megvolt, a szülők még mindig sokat segítik, rengeteget 
dolgoznak, nem ismerik a bárokat, cigarettát, a játékgépeket, csak a 
munkát. Így nem jogos az irigykedés.
Figyelő

Nem hiszem, hogy volt értelme a befektetésnek, amit Csíkszereda déli 
bejáratánál végeztek az útpálya elválasztásával. Jobb lett volna a Széke-
lyudvarhely felé vezető úton az Olton átívelő hidat rendbe szedni. Próbál-
jatok meg a hídon állni, mikor egy nyergesvontató azzal a 10 km/h (50-
60km/h) sebességgel áthalad. Mintha földrengés volna. Visszatérve a 
pályaelválasztókhoz, talán a behajtani tilos táblát egy kicsit balra kellene 
tenni. Itt az idegenekre gondolok, akik éjszaka járnak arra.
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.

Az olvasó véleménye




