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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MÁR MEGINT!
– ... mint az új padlószőnyeg.

TEKEREDŐ

AMPER

POSZTÓ-
FAJTA

BÉRT NÖVEL

FÜL
(ANGOLUL)

ILYEN
KIVONAT

IS VAN

LE

EME PÁRJA

BERÍLLIUM,
FOSZFOR

PONTOT
TESZNEK RÁ!

RUHÁT SIMÍT

SZABÓ IGÉJE

BESZÉD
JELZŐJE

KENYERET
VÁG

LYUKAS LEJ!

-..., -BŐL

DÉL

MÉHCSAPAT

MÚLT IDŐ
JELE

MELÓDIA

ELEGYÍT

VOLT

PART-
SZAKASZ!

AZONOSAK!

ÓRIÁS-
KÍGYÓ

TESLA

DUPLÁN:
HALANDZSA

-..., -BE

ZABHÉJAK!

EZT!

EGYFÉLE
TEJTERMÉK

EGYEN!
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1
– Hány ember kell az orosz számítógép 
működtetéséhez?
– ?
– Négy. Az első nézi a monitort, a má-
sodik ugrál ide-oda a billentyűzeten, a 
harmadik tekeri a kurblit, a negyedik 
pedig... (poén a rejtvényben)

Hány kell?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8423
Dollár            4,3233
100 forint       1,3571

Vicc

Öreg falusi parasztember nagyon beteg. 
Ágya mellett a rokonai állnak, és aggód-
va kérdezik:
– Papa, hívjuk az orvost?
– Á nem kell, gyerekek. Tudjátok, mi itt, 
falun természetes halállal szoktunk meg- 
halni – válaszolja az öreg.

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

Véleményét elküldheti

ETIKETT 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
26° / 13°

Gyergyószentmiklós
27° / 13°

Marosvásárhely
29° / 16°

Székelyudvarhely
28° / 15°

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a 
váratlanul felbukkanó kérdésekre. Ne 
változtasson az elképzelésein, és cse-
lekedjék továbbra is lényegre törően!

Néhány feladata holtpontra sodródik. 
Csakis akkor lesz képes továbblépni, 
ha változtat az álláspontján és lebontja 
a magában épített gátakat.

Fektesse a hangsúlyt azokra a kihívá-
sokra, melyeket eddig mindig elkerült! 
Maradjon objektív, lehetőleg ne veszít-
se szem elől a többi célkitűzését se!

Olyan lehetőségek kerülnek Ön elé, 
amelyek nagymértékben megkönnyítik 
a munkáját. Éljen velük, viszont mindig 
számoljon a következményekkel is!

Ismeretlen területekre téved, emiatt 
bizonyos munkái zsákutcába kerülnek. 
Minden arra mutat, hogy csupán komp-
romisszumokkal érheti el céljait.

Összpontosítson a feledésbe merült fel-
adatokra, ugyanis most lehetősége lesz 
ezeket könnyen véglegesíteni! Használ-
ja ki az előnyős körülményeket!

Mérlegelje a helyzetét, és értékelje át a 
folyamatban lévő tevékenységeit! Cse-
lekedjék racionálisan, döntéseit pedig 
mindig biztos érvekre alapozza!

Érdekes kihívásoknak kell megfelelnie. 
Legyen rugalmas, ne hátráljon meg, ha 
olyan feladattal bízzák meg, amellyel 
eddig még sosem találkozott!

Kissé megingott az önbizalma, ezért 
csak akkor vágjon bele a terveibe, ha 
rendezte a gondolatait, illetve felmért 
minden lehetséges következményt!

A munkahelyén felmerülő akadályok 
most építő jellegűek lehetnek Önnek. 
Olyan tapasztalatokra tehet szert, me-
lyeket később a saját javára fordíthat.

Hivatásában új lehetőségek adódnak, 
és csupán Önön múlik, hogy miként 
használja ki ezeket. Ha képtelen dön-
teni, kérje ki kollégái véleményét!

Képtelen felülemelkedni magánéleti 
problémáin, ezért ma ne számítson 
eredményekre! Kizárólag a határidős 
munkákra próbáljon összpontosítani!

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

Mindenki siránkozik a Békás-szoros miatt, de tett-e valaki valamit érte? Ez 
olyan, mint a választás, ígérünk, de nem teszünk semmit, például el kerülő 
utat Székelyudvarhelyen. Hogy lehet meghatározni, hogy mennyiért lehet 
megvenni a Petrom volt területét?
Ismeretlen

A csíktaplocai gazdák nevében! Napok kérdése, kezdődik a szénakészítés. 
Két hete érdeklődtünk az új út melletti rétről, ahol jelenleg le vannak 
zárva a bejáratok, hogy miként fogjuk végezni a betakarítást. Jöttünk ja-
vaslattal, semmi változás. Nyissuk meg a lezárt utakat? 
Ismeretlen 

A Krónika június 29-ei, hétfői számában beszámol arról, hogy a vizsgálatok 
szerint a Román Nemzeti Bank jelenlegi elnöke együttműködött a hírhedt 
Szekuritátéval. Ugyanakkor jelzi azt is, hogy a Szekuritáté utóda, a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) a mai napig sem adott át minden aktát az át-
világító bizottságnak, így ennek munkája meglehetősen szelektív a hiányzó 
vagy hiányos dokumentumok miatt. Kérdés: a 30 év beteges demokráciája 
miért nem volt elég arra, hogy az egykori RKP ostoraként, kínzó-, olykor 
kivégzőosztagaként is működtetett Szekuritáté által készített követési do-
kumentumok egy helyre, azaz a CNSAS levéltárához kerüljenek? Mi oka 
lehet a szándékos késleltetésnek?! Miért kellett 30 évnek eltelnie ahhoz, 
hogy a sok besúgóm közül legalább egy spicli nevét („Simionescu”) Karda 
Csaba Attila nevével azonosítani tudják és közöljék is velem?
Veress Dávid

Sokan háborognak, hogy a tömbházak körül rendetlenség az úr: sok esőzés 
után nagy a fű, a sövények bokrosodnak, nagy fák terjeszkednek, a szemetes-
kukákban sem tartjuk tiszteletben az előírást, és szidjuk a város önkormány-
zatát. Jelzem, tudjuk, halljuk, hogy nincs munkaerő! Persze vannak kivételek, 
kivételes emberek, akik nem szégyellve a munkát, fáradságot, közös erővel 
környezetüket széppé varázsolták. Kisbabás anyukák is bebizonyították, 
hogy nem szégyellnek dolgozni. Egy idegen azt mondta, nem sok helyen lehet 
olyat látni, amit Csíkszeredában látott. Bravó, emberek!
Öntudatot elemző, bámuló személy

Olvastam a Székelyhon sms-rovatában R. Erikától, hogy a szájmaszkot 
a templomban leteszik a padra. Ez nem igaz. Azokat az ortodox pópákat 
kellene ellenőrizni, akik egy kanálból 500 emberrel bevetetik a bort és a 
kenyeret. Vajon ki ellenőrzi őket? 
Erzsébet

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




