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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A SARKON
– Moziba.

TRÍCIUM,
ITTRIUM,
OXIGÉN

KELVIN

KAMBODZSAI,
GABONI,

SVÉD
FÉL ÚT!

FOGADÁSÁRA

JÚDA FIA

HÁROM
(OLASZUL)

FARAD

NEHÉZKES
MOZGÁSÚ

SERDÜLŐ-
KORÚ

MÁTKA

GRAVITÁCIÓ
JELE

SPANYOL,
OSZTRÁK,

MÁLTAI

SÓ
(LATINUL)
SZÁRNY-
SZÉLEK!

GRAMM

MÉSZ!

HELYBELI!

KÖLTŐI SZÍV

EGYE!

MÉTER

BÁLVÁNY

CSILLAGKÉP

E

KALAUZ

TÉRBELI
ALAK

CSAHOL

KIFEJEZÉSI
MÓD

... PACINO

KÉZZEL
JELZŐ

ORIGÓ

2

1
– Két rendőr találkozik az utcán. Az e- 
gyik megkérdi:
– Mondd, miért dörzsölöd a kezedet?
– Mert fázik.
– Hát akkor miért nem teszed zsebre?
– ... (poén a rejtvényben)

Rendőrök

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8725
Dollár            4,1033
100 forint       1,3500

Vicc

– Hogy hívják a japán tűzoltót?
– Telefonon.

*
– Jancsi! Neked tartósítva vannak a 
füleid?
– Mert olyan jól elállnak.

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

Véleményét elküldheti

IN MEMORIAM B. L. KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
9° / -2°

Gyergyószentmiklós
9° / -2°

Marosvásárhely
8° / 0°

Székelyudvarhely
10° / -1°

Könnyen elérheti mindazt, amit sze-
retne, főként ha társait is bevonja ter-
veibe. Csupán az a veszély fenyegeti, 
hogy túlságosan elbízza magát.

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, 
és magára vonhatja azon személyek 
figyelmét, akiktől az előmenetele függ. 
Maradjon minden helyzetben kitartó!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a vál-
tozások most jótékony hatással lehet-
nek a tevékenységeire. Legyen nyitott, 
ne idegenkedjen az újításoktól!

Elérhető közelségbe kerülnek a cél-
kitűzései, az eredmények kizárólag a 
kitartásán múlnak. Maradjon megfon-
tolt, és tartsa meg az optimizmusát!

Számos tennivaló zúdul a nyakába. 
Csak úgy tud megbirkózni a teherrel, 
ha rangsorolja teendőit, a kevésbé fon-
tosakat pedig elnapolja.

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják. Válogassa meg, kivel 
kerül kapcsolatba, így csökkentheti az 
esélyt arra is, hogy túlvállalja magát!

Sokat rágódik a közelmúlt eseménye-
in, és aztán rájön, hogy hol tévedett. 
Tegye túl magát a történteken! A tanul-
ságok révén korrigálhatja lépéseit.

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie ah-
hoz, hogy megőrizze a harmóniát a 
környezetével. Mellőzze azokat az ügy-
leteket, amelyek holtpontra kerültek!

Próbáljon nyitott lenni az új dolgok 
befogadására, és merjen módosítani 
korábbi elgondolásain! A váratlan hely-
zetekben viselkedjen diplomatikusan!

Szakmailag sorsdöntő fejlemények 
várnak Önre. Legyen megfontolt, és le-
hetőleg mindig cselekedjen összhang-
ban a környezetében élőkkel!

Készüljön arra, hogy szokatlan mun-
kákkal kell megbirkóznia! Őrizze meg 
optimizmusát, és hagyja figyelmen kí-
vül az Önt támadó kijelentéseket!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, 
így megtalálja azt a belső egyensúlyt, 
amire már annyira vágyott. Szenteljen 
több időt személyes problémáira!

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 városatyák, milyen törvény az, hogy az idegenből hazatérő 
hazánkfiai (lányai) közül egyesek 14 napot kell karanténban töltsenek, 
míg mások nem? Vagy nem egyértelműek az ország törvényei?
Ismeretlen

Dan Tanasă már évek óta úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú. 
Már olyan biztonságban érzi magát a székelyekkel szembeni provokációi 
során, hogy úgy jár a bíróságokra, mintha bérlete lenne oda.
Ismeretlen  

A panaszok sorozata arra késztet, hogy jó ötletet adjak, kedves elége-
detlen. Legalább egyszer vegyél magadra fürdőruhát, szép csendben 
szemléld az edzők szakszerű, szeretetteljes munkáját, és az óra végén 
köszönő szóval ajándékozd meg. A gyerekedet nevelik is, kitartásra, 
csapatmunkára. A leköszönt csíkszeredai városvezetést elismerés illeti, 
remélem, az új vezetés tovább támogatja a kori-úszás programot gyere-
keink egészséges életvitele érdekében.
Tófalvi Mária

Tisztelt Kálmán! Úgy tűnik, süketek párbeszéde van kialakulóban. Mert 
vagyunk mi,  akik szeretnénk, hogy a gyermekeink egészséges életmódot 
megszokó és folytató egyének legyenek (nem kötelező módon élspor-
tolók), és vannak, remélem kevesen, önök, akiknek mindegy, hogy a 10 
éves gyermekük mennyit nyom a mérlegen. Lassan mondom, hogy értse 
meg: az úszás- és korcsolyaoktatás opcionális, vagyis nem kötelező.
Ismeretlen

Áttekintő november 17-ei véleményére reagálva, miszerint Csíkszereda 
az elsők között van a költségvetési számokat illetően, addig Székelyud-
varhely az utolsók között kullog minden tekintetben. Egy dologban pedig 
az első, ez a polgármesteri hivatal fenntartási, személyzeti kiadásaira 
vonatkozik. Ezt hívják hatékonyságnak. Ezt az igénytelenséget is jutal-
mazták a helyhatósági választásokon a POL-os szavazók. 
Csaba

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
A
a




