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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ITTASAN
– Gyere nyugodtan, be van fagyva.

SIEMENS

XANTOFILL

TELLER ...

KUTYA-
FAJTA

NEPTÚNIUM

... GUBÁT
CSERÉL

TEMPUS

GÖMBÖLYŰ

ERREFELE!DIÓBÉL!

SÜRGETŐ
SZÓCSKA

RAKÉTÁT
 KILŐ

RUM-
CSEPPEK!

HÁROM
NÓTÁS!

EGY,
NÉMETÜL

ZORRO
JELE

MORSE-
HANG

AZ EPE
SZÍNANYAGA

GYÜMÖLCS-
ITAL

N

M

BARN

PÁN
HANGSZERVE

A NOSZTY
FIÚ ... TÓTH

MARIVAL
KÍSÉRTET

ZÁGON
HATÁRAI!

FÉLRE!

VONALZÓ-
FAJTA

MAGAD

MÁS LAPRA
MÁSOL

JÓD

2

1Meghal egy nagyon gazdag ember. A 
temetésen az összes jelenlévő közül 
Kovács sír és jajgat a legjobban. A mel-
lette álló megkérdi tőle:
– Közeli rokona volt a megboldogult?
– Sajnos ... (poén a rejtvényben)

Temetésen

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8393
Dollár            4,0395
100 forint       1,3617

Vicc

Idős néni ötödször tesz panaszt a 
rendőrségen ugyanarra a szélhámosra, 
aki különböző mesékkel becsapta.
– Hogyan hihetett neki? – kérdezi a 
rendőr.
– Tudom is én, olyan ismerős volt az arca.

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

Véleményét elküldheti

STÍLUSOS FELSZOLGÁLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
26° / 15°

Gyergyószentmiklós
26° / 16°

Marosvásárhely
27° / 13°

Székelyudvarhely
27° / 15°

Rendkívül bizonytalan, ezért ma hiába-
való nagy tervekkel előállnia. Inkább 
engedje át a vezetést másnak, és Ön 
csak sodródjon az eseményekkel!

Szervezőképességének köszönhetően 
még a váratlan események sem tudják 
felborítani terveit. Munkája mellett 
szakítson időt a kapcsolataira is!

Kissé zaklatott, és nem képes kordá-
ban tartani az indulatait, ezért ha tehe-
ti, kerülje el a vitákat! Mielőbb tudja le 
a kötelezettségeit, és lazítson!

Szinte semmi sem alakul a tervei sze-
rint. Ne veszítse el az önbizalmát, és 
őrizze meg nyugalmát! Szükség esetén 
folyamodjon új módszerekhez!

Hivatásában kiváló lehetősége adódik 
a továbblépésre. De ezt csak akkor 
tudja megvalósítani, ha képes objektív 
maradni és gyors döntést hozni.

Kissé változó a hangulata, de kitartó a 
munkavégzése során. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és ne hátráljon 
meg a kockázatos szituációktól!

Bár szellemileg friss, és a rutinmunká-
kat is könnyen elvégzi, a rögtönzés ne-
hezére esik. Próbáljon meg nyitottabb 
lenni a váratlan helyzetekre!

Ne ragaszkodjon görcsösen korábbi 
elképzeléséhez, ugyanis könnyebb 
úton is elérheti célját! Legyen nyitott a 
váratlan élmények befogadására!

Egy fontos üzleti lépés előtt áll. Ra-
gadja meg a kivételes lehetőségeket, 
viszont maradjon a realitások talaján! 
Ne kapkodja el egyetlen döntését se!

Eredményes napra készülhet. Éljen 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a 
sors Ön elé sodor! Ezúttal alkalma lesz 
egy régebbi problémát is lezárni.

Tele van ambícióval, minden tennivalót 
szeretne megoldani. Ne hagyja magát 
befolyásolni, a kockázatos dolgokba 
pedig ne menjen bele!

Könnyen elveszíti a türelmét, így állan-
dó feszültség uralkodik Ön körül. A leg-
jobban teszi, ha elkerüli a társaságot 
és egyedül végzi el a feladatait.

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

Tisztelt hozzátartozó! A koronavírus-járvány és a megelőző intézkedések 
miatt a kórházban továbbra is szünetel a beteglátogatás és korlátozva van 
azok száma is, akik elkísérhetik a betegeket a vizsgálatokra. A személyes 
tárgyak, csomagok beküldésére sürgősségi esetben a kapus segítségét 
lehet kérni. Az osztályokon fekvők számára is be lehet küldeni csomagot, 
romlandó dolgok kivételével. A csomagokat le kell zárni, fel kell címkézni 
a beteg és az osztály nevével, ahová a páciens be van utalva, és a kórház 
kapusszobájában lehet leadni, naponta 15–18 óra között. A korlátozások-
kal kapcsolatosan kérjük a páciensek és hozzátartozóik megértését, az 
intézkedések az ők és a személyzet biztonságát szolgálják.
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Egyetértek a Szemlélő véleményével abban, hogy nekünk, erdélyi 
magyaroknak nem kell beleszólnunk olyan ügyekbe, hogy a magyar 
Országházat minek keresztelik át, az szerintem a magyarországi ma-
gyarok ügye. Abban azonban nem értek egyet, hogy a magyarkodás jelzőt 
használja, mert ha megnézzük, a körülöttünk lévő etnikumok közül egyik-
től sem hallottam olyan megjegyzést a saját etnikumáról, hogy románko-
dik, szlovákkodik, oroszkodik stb. Itt jut eszembe, hogy egyszer az utcán 
hallottam egy cigány asszony szájából, aki a mellette haladó gyermekére 
valami oknál fogva rászólt, hogy ne cigánykodj, de ennek hallatán valami 
más szempont fogalmazódott meg bennem. Tisztelettel,
Egy másik Szemlélő

Az ellenőrzésekről csak annyit, hogy bármilyen szintű, rangú, hatalmú 
ellenőrző szervtől az egyenes, korrekt és igazságos ellenőrzést várják el 
az intézmények vezetői. A ,,csak nekem van igazam, és senki másnak, 
mert az ellenőr én vagyok” stílus nem helyes. Egy ellenőrzés, bármi-
lyen témakörben, nem erről kell szóljon. Nem beszélve arról, amikor az 
ellenőr csak tapogatózik az adott témában, és meg sem hallgat senkit 
azok közül, akiket éppen ellenőriz. Ez a stílus egy letűnt kor ellenőrzé-
seire emlékeztet. Nyilván tisztelet a kivételnek, nem lehet általánosítani. 
Tehát igazságos ellenőrzést, akinek ez a feladata, bármilyen területen.
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




