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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ASZTALNÁL TÖRTÉNT
– Jó, akkor most te kérdezz!

PÉKÁRU

TITKON
FIGYEL

MORSEHANG

FALUSI
BÁCSI!

APRÓ
DÍSZHAL

A
PINK FLOYD

NAGYLEMEZE

ÜZÉRKEDIK

RÉGÉSZ
ÖRÖME

PÁROS
NYAK!

DINNYE-
PRÓBA

FIATAL LIBA,
NÉPIESEN

SVÁJCI
FOLYÓ

...-HAVAT
ÖSSZEBESZÉL

IMPORT
OLAJ!

KETTÉ-
SZAKÍT

NEM TUDNI
KIT

AZONOS
BETŰK

NEWTON

SZEMSZÍN

NEM MOZOG

INNIVALÓ

Ü T

U
MÁR NEM
LÉTEZIK

SZÜKSÉGES

... GUBÁT
CSERÉL

ÉJFÉL!

2

1
– Képzeld, az anyósomat bíróság elé 
állítják szemérem elleni vétség miatt.
– Nem mondod komolyan! Hát mit 
csinált?
– ... (poén a rejtvényben)

Képzeld...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8745
 Dollár            4,0247
 100 forint       1,3590

Vicc

Egy kereskedőnek röviddel a bírósági per 
utolsó tárgyalása előtt el kell utaznia. 
Kéri az ügyvédjét, hogy küldjön sms-t az 
eredményről. A tárgyalás után az ügyvéd 
küldi az sms-t:
– Győzött az igazság.
Pár perc múlva megjön a válasz:
– Fellebbezést azonnal benyújtani!

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

Véleményét elküldheti

SZERVI DISZKRIMINÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / 3°

Gyergyószentmiklós
7° / 3°

Marosvásárhely
11° / 7°

Székelyudvarhely
10° / 5°

Hullámzó a kedélyállapota, így gyak-
ran igazságtalanul megbántja társait. 
Lehetőleg kerülje el a társaságot, en-
gedje át másoknak a vezető szerepet!

Munkahelyén szinte minden gond nél-
kül képes leküzdeni az akadályokat. 
Kiegyensúlyozottsága közkedveltté 
teszi a környezetében élők körében.

A sietség ezúttal nem vezet eredmény-
hez, ezért őrizze meg a nyugalmát, és 
legyen megfontolt a tevékenységei so-
rán! Figyeljen oda a részletekre is!

Úgy tűnik, az Önben felgyülemlett fe-
szültség végre oldódni látszik. Ezúttal 
olyan lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
amelyek új pályára állítják az életét.

Bár hivatásában szép sikereket köny-
vel el, a magánéletében nem zajlanak 
súrlódásmentesen a dolgok. Maradjon 
rugalmas, és ne fokozza a vitákat!

Meglepetésekre készülhet, ami azzal 
is jár, hogy néhány tervét kénytelen 
lesz félretenni. A helyes döntések meg-
hozatalához most rögtönöznie kell.

Kizárólag olyan döntéseket hozzon, 
amelyek biztos tényeken alapulnak! 
Amennyiben idejéből futja, támogassa 
azokat, akik segítségre szorulnak!

Növelje munkája hatékonyságát, és 
dolgozzon ki új módszereket! Csakis a 
tennivalóira összpontosítson, és ne ke-
veredjen bele mások magánügyeibe!

Szétszórtan viselkedik, ezért hajlamos 
előtérbe helyezni saját érdekeit. Ha 
lehet, változtasson az álláspontján, 
mielőtt bonyodalmakba keveredne!

A mai napon főleg az intuíciói irányítják 
a tetteit. Ha csapatmunka vár Önre, ez 
akár előnyére is válhat. Bármit is tesz, 
maradjon a realitások talaján!

Ma olyan döntéseket hoz, amelyek 
közelebb viszik a céljaihoz. Azonban 
ne legyen könnyelmű, mert az elsietett 
lépések megbosszulhatják magukat!

Kissé magasra tette a mércét saját ma-
gával szemben, ezért jobban tenné, ha 
visszavenne a tempóból és rendszerez-
né a betervezett munkálatait.

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

Leszólítás helyett megszólítás. Igen, valahogy így mondhatnám azt, hogy 
most taktikát kellett váltaniuk azoknak, akik eddig személyesen szólították 
meg (le) az embereket. Gondolom, már sejtik, hogy kikről van szó. Ez alkalom-
mal levelekkel bombázzák a békésnek és nyugodtnak tűnő polgárokat. Én is 
kaptam egyet – panaszkodik az egyik csíkszeredai ismerősöm –, amely et egy 
hölgy (levélborítékon pontos/rendes neve és lakcíme, bélyeggel ellátva stb.) 
küldött a városhoz közeli községből. „… a környéken lakom, és egy 240 (ez 
azért túlzás!) országban zajló önkéntes munkában veszek részt. Személyes-
en keresném fel, de a jelenlegi helyzet miatt a kommunikációnak ezt a biz-
tonságosabb formáját választottam. Az Ön nevét és lakcímét egy nyilvános 
honlapon találtam” – írja. Ezt követően arról olvasni, hogy jöjjön el Isten 
országa/királysága stb. Aztán kérdések következnek, amelyekre bizonyára 
– ezt már nem volt időm és türelmem elolvasni – a levélhez csatolt színes 
mellékletben lehetnek a válaszok. Egyébként a szórólap végén két címet, egy 
amerikait (Columbia, Brooklyn) és egy magyarországit (budapesti) is feltün-
tettek, ahová el lehet küldeni a kérdéseket, (válasz)leveleket. Ha már négy 
fal közé szorított/zárt ez a vírushelyzet, akkor már mindenhonnan kiírhatják 
címünket, és ilyen és hasonló leveleket küldhetnek bárkinek?
Köz-ügyes

Hozzád intézek néhány gondolatot, tisztelt atyánkfia, aki büszkén, igen maga-
biztosan és bátran állítod még mindig és főképp írogatsz a közösségi oldalon, 
hogy a vírus nem létezik, az oltásra sincsen szükség. A sok szamárság és 
üres mondókák helyett talán jobban tennéd, ha imádkoznál néhanapján, 
mert sosem tudhatod, mikor és hol fertőződsz meg és esetleg pontosan te 
leszel az, akivel egy mentőautó szirénázik valamelyik kórház felé. Akkor majd 
inad ba száll a bátorságod, egyből szerény és alázatos leszel, sőt imádkozni is 
hamar megtanulsz, könyörögve a Teremtőhöz, hogy valahogy megúszd és ne 
faládában hozzanak ki onnan. 
Egy vélemény

Tisztelt „Egy vélemény”! Arra a véleményére reagáltam, hogy nálunk nem 
fordulhat elő etnikai tisztogatás román részről, mivel ön szerint nem történne 
itt semmi, mert itt más a helyzet! A marosvásárhelyi 1990-es eseményeken 
részt vettem, és olyasmivel szembesültem, amit soha nem bocsátok meg a 
többségi polgártársaimnak, akik megszervezték és részt vettek benne! Nem 
Jugoszlávia széteséséről, hanem az itteni lehetőségekről beszéltem! Nagyon 
sajnálatos, ami a Balkánon történt, de sajnos Romániában is számolni kell 
egy kemény soviniszta maggal, ami mindenre képes! Nem voltam ott 2019-
ben az úzvölgyi temető ostrománál, de a fél világ láthatta, hogy mi történt 
ott, csak a román (i)gazságszolgáltatás nem! Azért bátorkodtam feltételezni, 
hogy még nem tapasztalta saját bőrén a román tolerancia ilyenféle megnyil-
vánulásait, mert ha igen, akkor – újra leírom – más véleményen lenne! 
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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




