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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁRMAN A REPÜLŐN
– ... miért kezdtél ki a medvével?
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Kancsal segédet vesz fel a mészárosmester, 
és az első vágáshoz kimegy a vágóhídra, 
hogy lássa, mit tud az új legény. Felveze-
tik az ökröt, a közelében helyezkedik el a 
mester, a legény már éppen emeli az irtóz-
tató taglót, amikor a mester felkiált:
– Megálljon, ember! Maga oda szokott ütni, 
ahová néz?
– Persze, hogy oda.
– Akkor várjon egy kicsit. ... (poén a rejt-
vényben)

Állj!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9156
Dollár            4,1876
100 forint       1,3533

Vicc

Két rendőrgyerek beszélget:
– Nagyon hülye az én apám! Ha rossz 
vagyok, lekever egy nagy pofont. Ha jó 
vagyok, akkor meg a hónom alá dugja a 
lázmérőt.

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

Véleményét elküldheti

BAJTÁRSAK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
13° / 3°

Gyergyószentmiklós
12° / 4°

Marosvásárhely
15° / 4°

Székelyudvarhely
14° / 5°

Rendkívül szétszórt, képtelen bármire 
is összpontosítani. Lehetőleg olyan 
tennivalókat tervezzen be, amelyeknél 
nem kell másokhoz alkalmazkodnia!

Munkahelyén olyan útvonalon indult 
el, aminek nem nézett alaposan utána. 
Bár jól alakulnak a dolgai, ma néhány 
váratlan esemény is bekövetkezhet.

Ne bosszankodjon minden kis apróság 
miatt, nézze a dolgok jó oldalát, és 
őrizze meg jókedvét! Megérzései most 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Kiváló formában van, könnyen halad a 
céljai felé. Ám arra ügyeljen, hogy ne 
hajszolja túl magát! A nap folyamán 
iktasson be rövidebb szüneteket!

Ma olyan gondokkal szembesül, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Szüksége lesz a kreatív gondolkodás-
módjára, kitartására és önfegyelmére.

Ismét útjába kerülnek azok a lehe-
tőségek, amelyeket a közelmúltban 
elszalasztott, mert nem volt elegendő 
önbizalma. Lépjen a tettek mezejére!

Igyekezzen egy kicsit rendet teremteni 
a magánéletében! A múltbeli tévedése-
ket próbálja kikerülni, és ne kövesse el 
ugyanazokat a hibákat!

Új területeken kell bizonyítania, ezért 
próbáljon mindig a legegyszerűbb úton 
eljutni a megoldásokig. Segítségre ez-
úttal egyáltalán nem számíthat.

A mai napon a csapatmunkák dominál-
nak. A közös cél érdekében most job-
ban teszi, ha túllép a nézeteltéréseken 
és kompromisszumokra hajlik.

Bár számos buktató nehezíti a mun-
káját, mégis képes higgadt maradni. 
Tapasztalatait felhasználva szinte min-
den problémából megtalálja a kiutat.

Bizonytalanul viselkedik, ezért kerülje 
a döntéseket! Ne keressen végleges 
megoldásokat, ezúttal elegendő, ha 
csupán részműveleteket hajt végre!

Feszültségekkel teli napra készülhet, 
így most higgadtságra lesz szüksége, 
hogy átvészelje a kényes pillanatokat. 
Csakis rutinteendőkkel foglalkozzon!

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

Úgy látszik, a szocialista békeharc napjainkban is folytatódik. Március 
végén ugyanis román, moldovai és amerikai katonák hadgyakorlatoznak 
Moldovában. Én úgy tudom, hogy Moldova alkotmánya szerint egy sem-
leges állam, de úgy látszik, a NATO felülírja az alkotmányt. Meglátásom 
az, hogy itt Amerika fog veszíteni, mert az árulás előbb-utóbb be fog 
következni. Világjárvány alatt (127 millió fertőzött) csodálatos kikap-
csolódás, de gondolom, a maszkot hordják és a távolságot betartják, de 
nem hiszem, hogy mindezt az éber rendőreink ellenőriznék. Tisztelettel, 
Bilibók Károly 

Egy tömbház körül a sok szemét az ott lakókat minősíti. Szégyen. 
Mama

Székelyudvarhelyen a Bethlenfalvi úton a jelzőlámpák hagyományos 
módon nem működnek, már több hónapja csak a sárga lámpák villognak. 
Kérem az illetékeseket, győződjenek meg róla. 
Ismeretlen

Akkor látszik meg az okos jelzőlámpák előnye, ha gyérebb a forgalom 
(például az esti órákban). Négyirányú kereszteződésben nem kell megvár-
ni a teljes ciklust, hogy zöldre váltson. Ha pirosra is érkezel, hamarabb 
zöldre vált, ha a többi irányból nincs közlekedés. Nálam többször is bevált 
este, hogy a piros lámpa előtt 50 méterről felvillantottam a hosszú fényt 
(ha szemből nem jött senki), és fékeznem sem kellett, mert 2–3 másod-
perc alatt zöldre váltott. 
Ismeretlen

A Székelyhon március 26-ai számának sms-rovatában megjelent, az 
élelmiszercsomagokra vonatkozó kérdésre még mindig türelmesen várjuk 
az illetékesek válaszát a csíkszeredai polgármesteri hivatal részéről.
A károsult sérültek

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




