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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
FENN A LEVEGŐBEN...
– ... Van önök között pilóta?
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A kerületi rendőrparancsnok szól a beosztot-
taknak:
– Holnap szépen öltözzenek fel, megyünk a 
Figaró házasságára.
Másnap a rendőrök kiöltözve megjelennek, 
csokrokkal, tortával. A parancsnok rájuk ordít:
– Barmok, operára megyünk, nem lakodalom-
ba.
Az egyik beosztott megszólal:
– Most mit ordibál? Hiszen a múltkor maga 
jött gumicsizmában, ...? (poén a rejtvényben)

Rendőrök

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9225
Dollár            4,1367
100 forint       1,3721

Vicc

A horgász elmegy az orvoshoz és panasz-
kodik neki:
– Doktor úr, amióta horgászok mindig 
nagyon ideges vagyok.
– Ezt nem értem. Azt mondják hogy a 
horgászat megnyugtatja az embert.
– Naná, hogyha az embernek van 
engedélye.

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

Véleményét elküldheti

TELJES ÖSSZHANG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / -1°

Gyergyószentmiklós
9° / -1°

Marosvásárhely
10° / 1°

Székelyudvarhely
7° / -1°

Szellemileg a csúcson van, de ilyenkor 
nehezen fogadja el mások nézeteit, és 
megy a saját feje után. Legalább azok-
ra figyeljen, akikben megbízik!

Kapcsolatai révén olyan lehetőséghez 
jut, amellyel növelheti a bevételeit. 
Őrizze meg a céltudatosságát, szükség 
esetén pedig bátran kockáztasson!

Nehezen hajlik kompromisszumra, 
emiatt néhány teendője holtpontra ke-
rül. Találja meg a középutat, mert csak 
így számíthat a társai támogatására!

Céljai megvalósításához szüksége lesz 
a tapasztalatára és a bátorságára. Po-
zitív változásokra számíthat, ha a dol-
gokat a megfelelő irányba tereli.

Nem képes felülemelkedni a magánéleti 
gondjain, ezért most ne számítson ki-
magasló teljesítményekre. Próbáljon a 
határidős munkákra koncentrálni!

Bár a mai napon sokan kérik a segít-
ségét, csak az egyszerű felkéréseknek 
tegyen eleget. Mondjon nemet azokra, 
melyek meghaladják a képességeit!

Az elmúlt időszak problémái felemész-
tették az energiáit. Lehetőleg most ne 
állítson össze zsúfolt programot, fontos 
döntéseit pedig halassza máskorra!

A tettvágy és a gyorsaság dominál a 
mai napon. Az elcsúszott határidőket 
ma gyorsan behozhatja, emellett be-
fejezhet egy régóta húzódó munkát is.

Kizárólag rutinteendőkkel foglalkozzék, 
melyek nem járnak komoly szellemi 
megerőltetéssel, és fizikailag sem ter-
helik meg Önt. Új munkát ne vállaljon!

Ezúttal több élményben lehet része, 
ha nem zárkózik be a saját világába. 
Maradjon nyitott az új kapcsolatokra, 
és vegye fontolóra a meghívásokat is!

Komoly lépéseket tehet a folyamatban 
lévő feladataiban, ha meghallgatja az 
Önnél tapasztaltabb kollégáit. Dönté-
seiben legyen mindig megfontolt!

Ne engedje, hogy gyengébbik énje do-
mináljon, inkább mutassa ki a pozitív 
jellemvonásait! Kerülje a viszályhely-
zeteket és a melankolikus embereket!

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

Már ideje lenni valamit tenni annak érdekében, hogy az ebtartók ne 
csinálhassanak egy városban azt, amit éppen akarnak – panaszkodik 
újból egyik csíkszeredai ismerősöm. Majd így folytatja. Az egyik nap 
(április 7-én, kora délután) éppen újabb hóréteg hullott a városra is, 
amelyre persze kijöttek a tömbházakból a gyermekek, így a rendőrség 
szomszédságában lévőknél is, ahol egy zárt udvart alkotnak, középen 
egy játszótérrel. Egy kislány éppen a játszótér felé szaladt, amire felfi-
gyelt egy – éppen akkor és rendszeresen, naponta szabadon (póráz és 
szájkosár nélkül) ott sétáltatott – nagy méretű eb, amelyik elkezdett a 
gyermek felé rohanni, hatalmas, öblös hangján csaholva. A kislány ijedté-
ben megölelt egy vastag díszfát, menedéket keresve. Szerencsére erre 
felfigyelt az eb hölgy gazdája, aki még idejében leállította a dühös kutyát. 
A gyermek – csak egy kis idő múlva – merészelt bemenni a játszótérre, 
hogy egy kis hóembert készítsen a még remegő kezeivel. Remélhetőleg 
jegyzik a helyi tanács illetékesei az ilyen és hasonló eseteket, és majd 
érvényt szereznek annak, hogy hol, mikor és hogyan lehet szabályosan 
és büntetlenül sétáltatni ezeket az ebeket a város területén. Különösen 
játszóterek környékén.
Köz-ügyes

Úgy látjuk, Csíkszereda központjának átrendezésében nem az autós 
forgalom és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a civilizált, nyugodt 
körülményre való törekvés a döntő megfontolás, hanem a gépjárművek 
gördülékeny forgalmának-parkolásának a komplikált megoldása és fenn-
tartása. A polgármester úr által felemlített terv szerint megmarad a mai 
zsúfolt állapot, csak komplikáltabb formában. Ne feledjük, a nagy, ko-
moly célok minden időben ellentéteket szültek, de idővel minden okos 
megvalósítás az eredményes. PUZ ide PUZ oda, ha egy mód van rá, a 
város központjára vonatkozóan maradjon meg a régi terv. Tisztelettel 
Lázár Elemér, Csíkszereda

Tisztelt ismeretlen! Nem lehet senkit kötelezni a védőoltásra. A mostani 
járvány nem hasonlítható a régiekhez, sem az oltás a veszettség elleni-
hez. A sok ezer tüntető mind ostoba lenne?
Ismeretlen

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




