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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SZŐKÉK
– És engem?

LITER

ILYEN SZÓ
IS VAN

VOLT

HOLD,
ANGOLUL

...-NITRIL,
VEGYIPARI

ANYAG

SZOBÁBAN
RENDET

TEREMTŐ

MÉLTÓSÁG

POSZTÓ-
FAJTA

... KING COLE

ÁSVÁNYI
FŰSZER

TIRANA
LAKÓJA

MARGARIN-
MÁRKA

HATALOM
JELZŐJE

KALUGA
FOLYÓJA

NORVÉG
EGYÜTTES

KUTYA

A, A, A, A!

LE

TŰFOK!

... GROS

BENT KIÖL!

AMPER

HEGYCSÚCS

Ü

KÖNNYELMŰ

GABONA-
NÖVÉNY

MAGAD

ELEMI
PARÁNY

GALÁD

LAURENCIUM,
URÁN

CERUZA3
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– Maga tanúja volt annak, amikor a felek 
között elkezdődött a veszekedés?
– Igen, kérem, ... (poén a rejtvényben)

Tanú

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8567
Dollár            4,0866
100 forint       1,3571

Vicc

Az amerikai katona őrt áll az erőd tete-
jén. Egyszer csak lekiabál:
– Parancsnok, jönnek az indiánok!
– Na és barátok, vagy ellenségek?
– Valószínűleg barátok, mert együtt jön-
nek!

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

Véleményét elküldheti

ZÖLDHÁZ-PROJEKT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 9°

Gyergyószentmiklós
27° / 9°

Marosvásárhely
30° / 12°

Székelyudvarhely
29° / 12°

Remekül átlátja a munkafolyamatokat, 
emellett a társaival is könnyedén kom-
munikál. Bátran tűzzön ki új célokat, 
és legyen nyitott az újdonságra!

Váratlan fordulat következik be az éle-
tében, ami kissé átrendezi a terveit. 
Fogadja el ezt a szituációt, és próbál-
jon alkalmazkodni a körülményekhez!

Ha nem találja a közös nevezőt a kör-
nyezetében élőkkel, magában keresse 
az okokat! Változtasson a hozzáállá-
sán, valamint a módszerein!

Váratlan akadályok hátráltatják a napi 
munkáját, ezért most nagy szüksége 
lesz a tapasztalataira. Csupán a leg-
fontosabb tennivalóira koncentráljon!

Ezúttal többször is rögtönzésre kény-
szerül. Ezt főként annak köszönheti, 
hogy nem tud nemet mondani a felké-
résekre. Vegyen vissza a tempóból!

A mai napon sok új lehetőséggel találja 
szembe magát. Vesse be minden tu-
dását annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb előnyre tehessen szert!

Előnyös lehetőségek nyílnak meg Ön 
előtt, az eredményei pedig nagyrészt 
azon fognak múlni, hogy kiket avat be 
a terveibe. Maradjon megfontolt!

Tevékenységeit elsősorban a célszerű-
ség jellemzi. Azonban semmiképpen 
ne vállaljon többet, mint amennyit ere-
je, illetve az ideje megengedne!

Kiváló a kedélye, tele van lendülettel. 
Értékelje át a napirendjét, és vegye 
kézbe azokat az ügyeket, amelyek új 
perspektívákat nyitnak meg Ön előtt!

Kreatív képességei kerülnek előtérbe, 
ezért hagyja szabadon a fantáziáját! 
Döntéshozatalkor mindig számoljon az 
esetleges következményekkel!

Függőben lévő ügyei rossz hatást gya-
korolnak a teljesítményére. Mielőbb 
tudja le a kötelezettségeit, majd figyel-
jen oda a személyes problémáira!

Tárgyalásain nyilatkozzon határozot-
tan, ugyanakkor tartsa magát az el-
képzeléseihez! Őrizze meg a nyugodt-
ságát, és jól fontolja meg a lépéseit!

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

Van pár dolog, ami a valóságban nem úgy működik Székelyudvar helyen, 
ahogy a kerékpáros közlekedés szabályai előírják. 1.) Kerékpározni minél 
közelebb az útpadkához. Javaslom Székelyudvarhely bejáratánál meg-
mérni az út szélén elhelyezett lefolyókat. 10–20 cm mélyek, aki egy 
olyan ba belemegy, garantáltan összetöri magát. A legtöbb helyen az út 
szélén sok az apró kavics, és ott a legrosszabbak is az utak. 2.) Kötelező 
a kerékpársávon közlekedni. Javaslom az illetékeseknek, hogy tekerjenek 
végig a Bethlen utcai sávon versenykerékpárral. 3.) Egyirányú utcában 
szembe is lehet tekerni, ha van kerékpársáv. Ha a sáv keskeny és mind-
két irányból mennek a kerékpárosok, kinek van elsőbbsége, ha láthatóan 
nem férnek el egymás mellett? Egyáltalán mi a teendő ilyenkor? Saját 
tapasztalatom azt mutatja, hogy biztonságosabb az úton a sáv közepén 
tekerni. Rengeteg „dudát” kaptam/kapok, de mégsem ütnek el. Ugyan-
akkor keskenyebb út esetén, a szélén tekerve a gépkocsivezetőkben a 
„valahogy elférek mellette” vélemény alakul ki, viszont egy túl közel el-
húzó autó (nyerges vontatóról ne is beszéljünk) könnyen „megboríthat” 
egy tapasztalatlanabb kerékpárost.
Ismeretlen

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum környékén lakók nevében 
szeretnénk „megköszönni” az illetékes szervezeteknek, hatóságoknak, 
szervezőknek, hogy az UFF-os szülinapi buliknak öt napon át akar-
va-akaratlanul mi is részesei lehettünk. Sikerült naponta 20–30 lézen-
gő részvevő miatt pokollá tenni a környékbeli tömbházak lakóinak 
életét ezen időszakra, nem kevesebb mint 200 családról lévén szó. Egy 
ünnepélysorozat meghatározója nem a minél hangosabb zajkeltés, a 
megengedett hangerősség sokszoros túllépése kellene legyen, hanem 
a minősége. Egyébként már eleve a rendezvényiroda szlogenje az volt, 
hogy „Gyertek bulizni, a többi nem számít!”. Hát tényleg nem számított 
más senki és semmi. Azért ezt a pénzt járványidőben lehetett volna költe-
ni haszno sabb dolgokra is. Reméljük, hogy a jövőben az ilyen hangos, 
zajos rendezvényektől megkímélnek, és az illetékes hatóságok, mielőtt 
engedélye zik, ránk, lakosokra is gondolnak, mint adófizető lényekre. 
Köszönjük megértésüket.
Ismeretlen

„Meggyőződésem, hogy nagyon gyorsan hozzászoknak. A gyerekek 
gyorsan hozzászoknak a dolgokhoz, még a kellemetlenebbekhez is” – 
válaszolta Klaus Iohannis az iskolai maszkviseléssel kapcsolatos kérdés-
re. Ezt egy olyan mondja, akinek nincs gyereke... Erről ennyit.
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




