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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– ... hogy megőrizte, megduplázta.

... KLUB,
MŰH. TV-

CSATORNA
LÁM

ILYEN MANÓ
IS VAN

KATONAI
TÖMB

LITER

RÓZSÁT
TEREM!

ÖNZETLEN

AUTÓVAL
FAROL

FEJETLENÜL
HOZ!

LISTÁRÓL
NEVEKET

MOND

MONDAT-
KEZDET!

KEREK
BETŰ

HORDÓT
KÖBÖLŐ

ÚJSÁGBÓL
KIVÁGÓ

ATLASZ-
LAPOK!
ÉGÉS-

TERMÉK
-NAK,

-...
TELEFON

(RÖVIDEN)

VIRÁG-
ÁLLAT

HALOTTI
LAKOMA

HASADÓ

SIEMENS

PARIPA

EGYEL!

ÉVEINK
SZÁMA

HALPETE

PIHEN
A GULYA

SUGÁR

HAZAI
SÓSTÓ

... CAPONE

POÉN

– Mit parancsol a kedves vendég?
– Teknősbékalevesük van?
– Uraságod evett már valaha teknős-
békalevest?
– Még sosem.
– ... (poén a rejtvényben)

Vendéglőben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9255
Dollár            4,0911
100 forint       1,3555

Vicc
– Ki terelgeti a babokat?
– ?
– A babgulyás.

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

Véleményét elküldheti

ÚJ IDŐK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / -3°

Gyergyószentmiklós
9° / -2°

Marosvásárhely
13° / 2°

Székelyudvarhely
11° / 0°

Mi az, hogy kötelező? Ki tudna valakit kötelezni bármire is? Milyen dolog 
ez? Kíméljék meg ettől legalább a pedagógusokat, és aki retteg, az csak 
oltakozzon nyugodtan.
Ismeretlen

Tisztelt Egy érintett! A COVID-világjárvány nincs tekintettel sem nemzeti, 
vallási, faji hovatartozásra, de még szakmaira sem, úgyhogy a tanárokat, 
tanítókat sem kíméli. Ők is megfertőződhetnek és fertőzhetnek, mint bár-
melyikünk. Egyelőre csak az oltás az ellenszere a koronavírusnak. Döntse 
el mindenki, hogy beoltatja magát vagy nem. Én élek a lehetőséggel, és 
beoltatom magam. Tisztelettel,
Cs. Ferenc

Csíkszeredában a Szentlélek utcában 21-én vártuk a takarítókat. A fákat 
meg kéne metszeni. Elfelejtették? 
Lakó

Jól értem, hogy a szemetet bakterek fogják őrizni az adófizető pénzén 
Csíkszeredában? Ha igen, többet kellene tudjunk az Eco-Csík és a 
városvezetés partnerségéről. Az Eco-Csík egy Kft., borsos árakkal szol-
gáltat, ezért a guberálók károkozását fizesse ő, ne mi, még partnernek 
se kérjen fel, mert havonta a 80 literes kukát 1–2 alkalommal teszem ki, 
ezért kb. 80 lejt fizetek, ellenben az ürítéskor elszórt, kapu előtti szeme-
tet csak én seprem fel!
Ismeretlen

Az őrzés helyett nem volna könnyebb valamilyen megoldást találni arra, 
hogy az újrahasznosítható anyagokat felvásárló telepek ne vegyék át a 
guberálóktól az összegyűjtött dolgokat? Lehet, hogy hamarabb menne. 
Ez még visszafelé is elsülhet.
Ismeretlen

Az oltástagadó pedagógusoknak javasolni kell, hogy keressenek maguknak 
másik szakmát – méltatlan, hogy egy tanár, akinek példát kellene mutatnia 
felelősségtudatból, fél egy kis oltástól, mint egy óvodás gyermek. 
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
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Lottó

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
Ha képes átgondolni a lépéseit és felké-
szülni a buktatókra, akkor a sikerek ga-
rantáltak. Maradjon alapos, és mindvégig 
őrizze meg higgadtságát!

Bonyolult teendők vannak napirenden, a 
megoldások pedig a részletekben rejlenek, 
épp ezért a kivitelezés minden lépését 
nagy figyelemmel végezze!

Ne veszítse el a türelmét, ha nem a tervei 
szerint alakulnak a dolgok! Őrizze meg  
higgadtságát, fedezze fel, hol csúszott hi-
ba a számításaiba!

Kissé felgyorsulnak az események. Mun-
kája jelentősen megnő, és újszerű dolgo-
kat kell elfogadnia, magánéletében pedig 
fordulatok várnak Önre.

Eredményes napra készülhet, a véletlenek 
a kezére játszanak, és közelebb kerül a cél-
kitűzéseihez. Emellett személyes viszonyai 
is megerősödnek.

Sok megoldatlan kérdés vár Önre, az ered-
mények pedig csak a kitartásán múlnak. 
Hallgasson az ösztöneire, és használja ki  
szakmai tapasztalatait!

Lehetőleg ne bosszankodjon minden apró-
ság miatt, nézze mindig a dolgok jó oldalát! 
A megérzései ez alkalommal hozzásegítik 
az üzleti sikerekhez.

Legyen nagyon óvatos, ugyanis néhány 
meggondolatlan lépéssel könnyen elve-
szítheti mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Elveszíti a belső egyensúlyát, így kiszámít-
hatatlanná válik a viselkedése. Ezúttal ne 
hozzon fontos döntéseket, csak a rutinfe-
ladatokra koncentráljon!

Kiváló lehetőségeket sodor Ön elé a sors, 
amelyekkel most érvényesítheti az adott-
ságait. Használja ki ezt az alkalmat, vi-
szont maradjon körültekintő!

Bár több kiváló ötlete támad, tettrekészsé-
ge ezúttal bizonytalan. Mielőtt bármibe is 
belefogna, mérje fel a lehetőségeit, vala-
mint a körülményeket!

Hajlamos a könnyelműségre, főként, ha 
anyagiakról van szó. Gondolja át a hosszú 
távú igényeit, majd hangolja össze ezeket a 
lehetőségeivel!




