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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
RENDŐRÖK
– ... pecabottal a hattyúk tavára.
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Kishajók versenyeznek a tenger szélén. A 
versenybíró autójából a partról irányítja 
őket. Többször belekiabál a szócsőbe:
– A 9-es hajó húzódjon közelebb a 
parthoz... A 9-es hajó veszélyes vizekre 
tévedt... A 9-es hajó jöjjön kinnebb...
Az egyik segédszervező figyelmezteti:
– De bíró úr, a versenyben csak 8 hajó van.
A bíró fürkészi a vizet, eltűnődik, majd 
belekérdez a szócsőbe:
– ...? (poén a rejtvényben)

Verseny

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9226
Dollár            4,1180
100 forint       1,3715

Vicc

– Én egyszer elpusztítottam egy egész 
majomcsordát.
– És hogy?
– Odamentem hozzájuk, magamra lőttem 
vaktölténnyel és otthagytam egy élesre 
töltött pisztolyt. Mindig akadt majom, aki 
utánozni akart.

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

Véleményét elküldheti

ÚJ PÉNZNEM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
4° / -1°

Gyergyószentmiklós
4° / -1°

Marosvásárhely
7° / 2°

Székelyudvarhely
4° / 0°

Zsúfolt programja miatt kissé beha-
tároltak a lehetőségei. Ennek ellenére 
maradjon éber, és ne határolódjon el 
az Ön körül zajló eseményektől!

Tele van tettvággyal, tombol Önben az 
energia. Lépjen a tettek mezejére, ural-
kodó bolygója mindenben támogatja! 
Akár több projektbe is belefoghat.

Nehéz választás elé kerül, a felelősség 
kényszere pedig nyomasztóan hat Ön-
re. Hagyatkozzék a megérzéseire, mert 
máskor is bevált ez a módszer.

Agyafúrtságra, illetve szakmai tapasz-
talatokra lesz szüksége ahhoz, hogy 
átvészelje a mai napot. Bármilyen hely-
zetbe kerül, őrizze meg a nyugalmát!

Ismeretlen utakra téved, ráadásul aka-
dályok gördülnek Ön elé. Úgy tűnik, 
csak kompromisszumokkal érheti el a 
céljait, ezért legyen együttműködő!

Túl sok mindennel foglalkozik egyszer-
re, így a munkájának szinte semmi lát-
szatja nincs. Rendszerezze a teendőit, 
és figyeljen oda a részletekre!

Hivatásában bebizonyíthatja az alkal-
masságát, amennyiben céltudatos ma-
rad, és nem veszíti el az önbizalmát. 
Zárjon ki minden zavaró tényezőt!

Kissé zaklatott, emiatt ma szinte sem-
mi sem alakul az elképzelései szerint. 
Térképezze fel az Önben zajló folyama-
tokat, keresse meg a kivezető utat!

Belekezdhet az új tervébe, de legyen 
elővigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre 
váró események messze sodorják a 
céltól, változtasson az álláspontján!

Ma komoly terhektől szabadulhat meg, 
de ezek érdekében dolgoznia kell. Ha 
szabadjára engedi a képzelőerejét, ké-
pes lesz megtalálni a válaszokat.

Egy fontos feladat vár Önre, amely 
meghatározó lehet a további sorsát 
illetően. Vegye komolyan, mert ezzel 
akár az anyagi helyzete is javulhat!

Hivatásában maradjon türelmes, és 
hagyja kibontakozni az elképzeléseit! 
Lehetőleg csak akkor lépjen, amikor 
biztos, hogy a helyes utat választotta!

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

Meddig kell még tehénürülékben járni Csíktaploca utcáin a megemelt 
adók mellett, amit azzal indokoltak, hogy a teherforgalom ki van véve? 
Tisztelettel
Egy adófizető

Kedves ismeretlen! Nem a gyereket kell oltani veszettség ellen, hanem az 
állatot. Az oltás megelőz, de nem gyógyít. 
Ismeretlen 

Szerintem fölösleges a parkolót jelző tábla Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárút baloldalán, egy zöldövezetben, a 13-as számú tömbház 
és az úttest közötti részen – zöldövezetben – elhelyezve, mert oda éppen 
nem lehet/szabad felhajtani. Ugyanakkor mintegy 10 m-re található még 
egy ilyen tábla, ez alkalommal szabályosan kitéve a járda mellett, az út 
szélén, ahol valóban parkolót jelöltek ki. Azt csak találgatni lehet, hogy 
a másik, hogyan került oda. Tévedésből vagy pluszban volt/készült, hát 
valahová fel kellett „palántálni”. Ezzel csak az a baj, hogy semmilyen célt 
nem szolgál, és a mi (polgárok) adójából készült, fizették ki, holott sok 
másra is elkölthették volna, és sokkal észszerűbben annak ellenértékét.
Köz-ügyes

Szeretném megtudni a csíkszeredai oltási központ illetékesétől, hogy 
a város területén levő Pfizer oltási központokban a második oltás 
után miért adtak külalakban és tartalomban eltérő igazolásokat. Ezek 
egyenértékűek? Tisztelettel köszönöm a választ.
T. I. 

Találtam egy olvasószemüveget Csíkszeredában, a Taploca utcában. 
Érdeklődni a 0266-311404-es telefonszámon lehet.
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




