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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
REZERVÁTUMBAN
– ... A krokodil tudja a dolgát.

SPANYOL,
OLASZ,

KAMBODZSAI

VÉDELMEZ

FELÜGYEL

FRANCIA
TERÜLETM.

BÉKAFAJTA

LIBÁT
HÍZLAL

BALRA TINÓ!

TELLER ...,
ATOMFIZIKUS

EGYE!

AMARRA
PÁRJA

KELETI
SZŐTTES

ZENÉLNI
KEZD!

ARAB
TÖRZSFŐNÖK

SZÉP ERNŐ
MŰVE

ROMÁN
FÉRFINÉV

TIBETI SZAR-
VASMARHA

SEGÉLYHÍVÓ
JEL

IGAVONÓ
ÁLLAT

POHÁRBA
ÖNT

MÉTER

PARIPA

TONNA

KAUZÁLIS

ÁLLÓVÍZ

EGYEL!

KÁZUS

MI, TI, ...

FÉL ÖT!

ROSKADÓ

VER

ALÁ

GRAMM

3

2

1
Kinyílik a rendelő ajtaja, kilép az orvos, és lát-
ja, hogy a vároban egy fiatal pár üldögél. A nő 
feláll, és elindul befelé:
– Jöjjön maga is! – mosolyog az orvos 
barátságosan a férfira.
Az orvos a rendelőben felszólítja a nőt, hogy 
vetkőzzön le, majd tetőtől talpig megvizsgálja. 
Végül a férfihoz fordul, és megkérdi:
– Mindig ilyen zavartan viselkedik a hölgy?
– ... (poén a rejtvényben)

Orvosnál

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9170
Dollár            4,1629
100 forint       1,3619

Vicc

Egy férfi érdeklődik a vegyesboltban:
– Cipőpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen cipőre?
– Negyvenkettesre.

*
– Hol lapul a nyúl a legjobban?
– Az úthenger alatt.

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
2° / -8°

Gyergyószentmiklós
2° / -9°

Marosvásárhely
7° / -4°

Székelyudvarhely
3° / -6°

Sok zavaró tényező gátolja abban, 
hogy nyugodtan végezze a munkáját. 
Minden erejét össze kell szednie ah-
hoz, hogy eredményesen zárja a napot.

Mindenhez felelőtlenül áll hozzá, ami 
negatív fejleményeket eredményez. 
Változtasson a hozzáállásán, ha nem 
akarja, hogy elfajuljanak a dolgok!

Ez alkalommal reálisan mérlegelheti 
a lehetőségeit. Bár a pillanatnyi siker 
nem biztos, hogy tartós lesz, de a ki-
tartása végül meghozza az eredményt.

A felesleges energiáit kösse le valami-
lyen elfoglaltsággal, ne hagyja, hogy 
ez belső feszültséggé alakuljon át! 
Engedjen szabad utat a fantáziájának!

Tele van lendülettel, és nem hátrál 
meg az akadályok láttán. Tartsa magát 
az elképzeléseihez, ne engedje, hogy 
bármi is hátrányba szorítsa a terveit!

Bár nagyratörő tervek fogalmazódnak 
meg Önben, ma jobban tenné, ha a 
realitások talaján maradna, és a lehe-
tőségeihez mérten tevékenykedne.

A mai napon hajlamos a könnyelmű-
ségre, ezért jól gondolja át a lépéseit, 
mert könnyedén olyan utakra téved-
het, ahonnan nehéz lesz visszatalálni.

Rendezze a gondolatait, és keresse 
meg az elmúlt időben megélt kudarcok 
okait! Vonja le a tanulságokat, mert 
csupán így lesz képes a továbblépésre!

Hivatásában remek eredményeket ér-
het el, amennyibe időben cselekszik. 
Maradjon leleményes, vegye észre és 
használja ki az előnyös helyzeteket!

Végre fellélegezhet, komoly teher ke-
rül le a válláról. Ezt annak köszönheti, 
hogy képes jól megszervezni a munká-
it, illetve rendszerezni a feladatokat.

Higgyen önmagában és ne a társaitól 
várja az erősítést! Habár rengeteg buk-
tatóval fog találkozni, kitartással meg 
tudja valósítani az elképzeléseit.

Minden körülmény adott, hogy új vál-
lalkozásokba kezdjen. Ez alkalommal 
bátran kockáztathat, optimizmusa 
átsegíti majd Önt a nehéz helyzeteken.

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 Ismeretlen! A Székelyhon napilapunk április elsejei számának 
Az olvasó véleménye rovatában feltett kérdéssel kapcsolatosan, illő 
tisztelettel a következőket tudom/mondom: a Hargita Megyei Szociális 
Kifizetési és Ellenőrző Ügynökség igazgató asszonyával, Lukács Erzsébet-
tel beszélve tudtam meg, hogy jelenleg nagyon de nagyon megterheltek 
az ügynökség munkatársai. A szokásos havi kötelező feladataik mel-
lett, beleértve a 8000 Covid-segélyt igénylő személy is, jelenleg csak a 
118-as és a 130-as törvénnyel kapcsolatosan benyújtott és megoldatlan 
kérelmek száma meghaladja 7500-at. Az igazgató asszony jelzése szerint 
ezek száma naponta legalább 150-nel növekszik. Az igazgató asszony a 
helyzet fokozódása láttán a feletteseihez és más intézményekhez is for-
dult, írásban sürgetve, hogy több felsőfokú végzettségű munkatárs alkal-
mazását is engedélyezzék. Bízik benne, hogy sürgető kérelme közelebbről 
megoldódik, és ezáltal az ügynökség tudja tartani a törvény alkalmazási 
előírása szerinti legtöbb 90 napos törvényes megoldási határidőt, amely 
jelenleg akár a kétszeresére is kinyúlott. Jó és méltányos is, hogy tízezrek 
számára is egyfajta életjáradékra lehetőséget ad az 1990/118-as számú 
törvény módosított változata. Én biztatok minden még élő és már időskorú 
gyermeket, hogy éljen is a törvény adta lehetőséggel. De ugyanakkor illő 
tisztelettel és nyilvánosan kérem, hogy legyen kellő türelme is. A türel-
metlenséggel, a többszöri sürgető telefonálással, adott esetben emelt 
hangerővel nem tud segíteni a nehéz helyzeten. Fontos, hogy a jogát min-
denkinek a kérelme leadásától fogják megállapítani és akár több hóna-
pos késéssel is ettől a időponttól utólagosan is egyben kifizetni. A koro-
navírus okozta nehéz helyzetre való tekintettel, a zsúfoltság elkerülése 
végett azt kérik, hogy a leadott kérelmek iktatási számát az ügynökség 
0266-314666-os telefonszámán utólagosan és csak akkor kérje az ügyfél, 
ha nagyon de nagyon ragaszkodik ahhoz.
Veress Dávid

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




