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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÍTÉLETKOR
– Pilóta vagyok.
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A sarkon egy koldus ül, kezében fehér 
bot, előtte kalap, a kalap előtt tábla: vak. 
Egy járókelő fémdarabot dob a kalapba:
– Uram, ez nem pénz!
– Ha maga vak, honnan tudja, mit dob-
tam a kalapjába?
– Nem én vagyok vak, hanem az öcsém. 
Csak megkért, hogy vigyázzak a placcra, 
mert el kellett mennie.
– Hova kellett mennie?
– ... (poén a rejtvényben)

A sarkon

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8729
Dollár            4,1042
100 forint       1,3486

Vicc

Alagúthoz ér a kamion. Pár méternyire egy 
magasságkorlátozó KRESZ-tábla piroslik, 
rajta hogy négy méter. A sofőr megáll, 
kiszáll, és gondolkozni kezd, hiszen az ő 
kocsija magasabb mint öt méter. Szól a 
kísérőjének, hogy ő is szálljon ki és nézzen 
körül. A kísérő pár perc múlva visszajön.
– Indíts gyorsan! Nincs rendőr a láthatáron!

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

Véleményét elküldheti

R. I. P. :) KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / -1°

Gyergyószentmiklós
8° / -1°

Marosvásárhely
9° / 2°

Székelyudvarhely
9° / 0°

Uralkodó bolygója ezúttal arra ösztön-
zi, hogy fejlessze szakmai ismereteit. 
Legyen mindenkivel nyitott, és ragadja 
meg a kínálkozó lehetőségeket!

Kilátástalan helyzetbe sodródik, így 
kitartásra és türelemre lesz szüksége. 
Ne essen kétségbe, bízzon önmagá-
ban, majd keresse a kivezető utat!

Hajlamos előtérbe helyezni az igényeit, 
amivel elnyomja a környezetében élő-
ket. Ha nem változtat a hozzáállásán, 
komoly gondokba sodródhat!

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne 
engedje, hogy bárki is eltávolítsa a 
célkitűzéseitől! Szenteljen több időt a 
magánéletére és a kapcsolataira!

Minden erőfeszítése ellenére zsákut-
cába kerülnek az ötletei. Közelítse meg 
más szemszögből a célkitűzéseit, ha 
szükséges, módosítson rajtuk!

Felgyorsulnak Ön körül az események. 
Magánéletében a közös érdekek do-
minálnak, munkájában pedig az alkal-
mazkodó készségét teszik próbára.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett párkapcsolata új 
szintre emelkedik. Ma elsősorban a 
csapatmunkára fektesse a hangsúlyt!

Legyen készséges a társaival, a nega-
tív véleményét tartsa meg magának! 
Minél nagyobb az önuralma, annál na-
gyobb népszerűségre számíthat.

Akadályok sorozatába botlik, segít-
ségre pedig most nem számíthat. Ne 
legyen vakmerő, maradjon olyan tala-
jon, ahol magabiztosan mozoghat!

Megbeszélései során olyan új infor-
mációk birtokába jut, amelyek más 
megvilágításba helyezik az ötleteit. Ez 
alkalommal bátran kockáztathat!

Bár lendületesen végzi a feladatait, 
elkövet néhány kapitális hibát. Mielőtt 
továbblépne, elemezze a helyzetét, és 
kérjen javaslatokat a kollégáitól!

Lehetősége nyílik valóra váltani egy 
régebbi tervét. Olyan segítőkre is talál, 
akik szinte mindenben támogatják Önt 
és számos kiváló ötlettel állnak elő.

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

Megszokott látvány, hogy munkatelepeken többféle munka- és egészségügyi 
szabályokra hívják fel az ott dolgozók vagy arra közlekedők figyelmét. Viszont 
ritkán látni olyat, mint amit az egyik csíkszeredai lakótele pen korszerűsített 
óvodánál kiraktak. A kapura kifüggesztett színes táblán olvashatók ezek a 
szabályok, mégpedig három – kötelezők, tilosak és figyelmeztetők – kate-
góriába sorolva, és 12+12+8 táblán feltüntetve. Ezzel az építő eleget tett az 
ilyen irányú előírásoknak, a többi a munkatelepen járók és/vagy dolgozók 
feladata. Egyesek az arra járókra is vonatkoz(hat)nak. Csak sajnos nem min-
dig és nem mindenki veszi figyelembe, tartja be ezeket a szabályokat. Nem 
egyszer és nem egy helyen látni olyan építőket, akik pl. ház- vagy tömbház 
tetején, esetleg azok mellett felállított állványzatokon dolgoznak a magasban 
mindenféle kötélbiztosítás nélkül. Addig nincs is nagy baj, amíg el nem kap-
ják a munkavédelmi ellenőrök vagy (munka)baleset nem történik, mert akkor 
jön a kivizsgálás, a felelősségre vonás, ugyanakkor a sérülés vagy a végzetes 
következmény. Talán jó lenne – legalábbis mifelénk, Székelyföldön – magyar 
nyelven is feltüntetni ezeket a szövegeket! Tartsuk be és tartassuk be ezeket 
az előírásokat a súlyos balesetek elkerülése érdekében. 
Köz-ügyes

Üzenem annak a látszerész cégnek, amely Marosvásárhelyen több ma gyar 
nyelvű napilapba „becsempészi” a román nemzeti színekkel ellátott, csak 
román nyelvű reklámlapjait, hogy azok olvasatlanul kerülnek a papíros kuká-
ba. Ha már eladni szándékszik a termékei közül az említett lapok olvasóinak, 
akkor elvárjuk, hogy minket anyanyelvünkön szólítson meg! Tisztelettel,
Cs. Ferenc

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

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
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