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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Elmegy a macska és az egér a 
vendéglőbe. Jön a pincér, hogy felvegye 
a rendelést.
– Én egy szelet epertortát és egy kólát 
kérek – mondja az egér. A pincér felírja, 
majd a macskához fordul:
– És önnek mit hozhatok?
– Csak egy kis ... (poén a rejtvényben)

Ez állati...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8745
 Dollár            4,0118
 100 forint       1,3568

Vicc

A bolondokházában két bolond póke re-
zik. Az egyik felkiált:
– Sakk!
A másik szemben rátekint:
– Te idióta! Hát mióta van a dominóban 
szabadrúgás?

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

Véleményét elküldheti

REX 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / 0°

Gyergyószentmiklós
12° / 0°

Marosvásárhely
9° / 1°

Székelyudvarhely
10° / 1°

A mai nap főleg a csapatmunkának 
kedvez, ezért helyezze a hangsúlyt az 
együttműködésre, és igyekezzen bé-
kés hangulatot teremteni maga körül!

Számos megoldatlan feladatnak kell 
ma a végére járnia. Maradjon türelmes 
és megfontolt, készítsen ütemtervet, 
majd annak mentén próbáljon haladni!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert 
azok most különösen fontosak! Csele-
kedjen észszerűen és következetesen!

Tele van energiával, minden szempont-
ból erősnek érzi magát. Tűzzön ki me-
rész célokat, és használjon ki minden 
Ön elé sodródó előnyös alkalmat!

Megterhelő feladatok várnak Önre. Le-
gyen nyitott a környezetében élőkkel 
szemben, szükség esetén adjon esélyt 
nekik, hogy segíthessenek Önnek!

Ma olyan fordulatokra készülhet, amik 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. 
Maradjon rugalmas, és próbáljon alkal-
mazkodni a változó körülményekhez!

Szép sikereket érhet el, amennyiben 
kibontakoztatja kreativitását. Bátran 
folyamodhat újfajta megoldásokhoz, 
a szerencse most Ön mellé szegődik.

Az elmúlt időszak kissé megviselte 
Önt, így lehetőleg ma kerülje az olyan 
helyzeteket, ahol a véleményét kérhe-
tik! Csak a háttérből tevékenykedjen!

Bonyolult pillanatokra készülhet, né-
hány váratlan körülmény megnehezíti 
a napját. Őrizze meg a nyugalmát, és 
próbálja kézben tartani az irányítást!

Hivatásában sok követelménynek kell 
megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, 
gazdálkodjon az erejével! Kizárólag a 
fontos feladatokra összpontosítson!

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, ha 
nem zárkózik el az Ön körül zajló ese-
ményektől. Legyen kezdeményező, és 
figyeljen oda mások igényeire is!

Kissé bizonytalanul viselkedik, társai-
val pedig sehogyan sem találja meg a 
közös hangot. Koncentráljon a megol-
dásokra, és kerülje a viszályhelyzetet!

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 Borboly Csaba elnök úr! Bálint László gazdaember vagyok Abrán-
falváról, és teheneket tartok, tehát állattenyésztő vagyok. Jelen pillanat-
ban az állataim létszáma 15 db, szaporítanék még. Azzal a gonddal fordu-
lok Önhöz, hogy az állataimat nem tudom ellátni vízzel, ugyanis nincs víz 
a vezetékben. Eddig a falu kútjából itattam, de most már lassan kezdett 
kifogyni a víz a kutakból. A vezetékben lévő víz is odalesz, mert van két 
család, akik fürdésre használják el a vizet, fürdésre, de nem közönsé-
ges módon, ugyanis mindkét helyen két köbméteres dézsát használnak, 
többször is hetente. Így a meglévő hálózatot ők ürítik le, a teheneknek 
ritkán jut belőle. A hálózat, amely néhány évvel ezelőtt készült el, még 
ráadásul folyik is, valószínű, hogy több helyen is. Ha nem veszítené el a 
vizet, akkor talán elbírná a fürdőcsebreket is meg az állataimat is. És még 
valami. Ha az állataimat az általam birtokolt legelőre akarom kiterelni és 
az a faluba vezető úton történik, egyik-másik még piszkálódik is velem, 
holott én idevaló falusi ember vagyok, ők meg bevándorlók. És ez vala-
hogy visszás, mert ha egy falu gazdái állatokat tartanak, azokat az úton 
szokták kiterelni a legelőre, mert más mód, lehetőség erre nincs. Azért 
fordultam Önhöz, mert itt hiába panaszkodom az illetékeseknek, semmi 
eredménye nincs. Kérném tisztelettel, ajánljon valamiféle megoldást, 
mert ezt a dolgot valahogy rendezni kellene érdemben, ugyanis én ebből 
élek. Válaszára várva maradok a megoldás reményében,
Bálint László gazda, Abránfalva

Csíkmadarason is sokan nem a saját portájukon tartják az autójukat, ha-
nem az úton.
János

Továbbra is rendkívül alacsony Hargita megye kisebb városaiban az 
oltásra jelentkezők száma. Nem lehet tudni, mi a magyarázat, viszont 
Csíkszeredában, ha mész, azt mondják: jöjjön márciusban, kérem! Az 
oltóközpontot elérni nem lehet sem e-mailben, sem telefonon, egyszerűen 
nem veszik fel a telefont. Például én nem tudok az oltóközponthoz elmenni 
dagadt lábaim végett, 86 éves vagyok. Sajnos az idős személyek sem tud-
nak csak úgy sétálni potyára. Jó lenne, ha nyilvántartásba vennék a pol-
gárt, és akkor telefonon lehetne hívni. Fenti panaszomat kéne orvosolni 
minél hamarabb, és akkor kevesebb lenne a baj. Sajnos vannak olyan pol-
gárok, akik azt mondják, hát én többet nem sétálgatok. Ma gyarországon 
megy a regisztrálás, és gondolom, megoldható a nyilvántartás-értesítés. 
Szeretném, ha közölnék, én hogy részesülök az oltásban.
86 éves panaszkodó bácsi

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




