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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ORVOSNÁL
– Honoráriumot előre kérem.

ABLAKBÓL
TITKON
FIGYEL

KIS UTCA

MAGYAR
FILMGYÁROS

VOLT
EGYE!

 NOSZTY FIÚ
... TÓTH

MARIVAL

DEHOGY!

HATÁS-
TALANÍT

VARRÓ-
MOZDULATOT

TEVŐ

KÖZZÉVEGYÍT

CSÜNGETÉS

TEREPSZÍN

... BEARZOT,
OLASZ

FOCIEDZŐ

ÁPOLNI
KEZD!

VAN
HAJLÉKA

ÚTSZAKASZ!

KAMBODZSAI,
ZAMBIAI,
SPANYOL

JERRY
TÁRSA

EGYSZERŰ
LÁBBELI

PLUSZ

PATKÓT
TESZNEK RÁ

HOBO BLUES
...

KIFELE!

ERKÖLCSÖS

T

M

TANÉV-
KEZDET!

MELEG

2

1– Uram, ön az, akinek ellopták az 
eser nyőjét? – kérdi a pincér az egyik 
vendégtől az étteremben.
– Igen. Megtalálták?
– ... (poén a rejtvényben)

Étteremben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9254
Dollár            4,1035
100 forint       1,3692

Vicc

A Föld gömb alakját akarja érzékeltetni a 
tanár a diákoknak.
– Móricka! Ha én itt, a tanterem közepén 
elkezdek ásni, és ások, ások, hova jutok?
– A diliházba.

*
Két részeg hajnalban az árokban:
– Te, jön fel a nap!
– Azt is ittunk az este?

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

Véleményét elküldheti

ZÖLDIGAZOLVÁNY-EVOLÚCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

16° / 3°

Gyergyószentmiklós

15° / 4°

Marosvásárhely

18° / 7°

Székelyudvarhely

17° / 7°

Óvakodjon az elhamarkodott dönté-
sektől, illetve a hirtelen lépésektől, 
főleg a pénzügyek terén! Őrizze meg 
önbizalmát, és értékelje a képességeit!

Ne kockáztassa az eddig elért eredmé-
nyeit azzal, hogy türelmetlenné válik. 
Őrizze meg nyugodtságát, és marad-
jon meg a bevált módszereknél!

Igyekezzen befejezni azokat az elkez-
dett ügyeket, amelyeket más napra 
akart beütemezni! Használja a ráter-
mettségét, ez most a hasznára válhat!

Előrelépést tehet bizonyos kérdések-
ben, ha kellően céltudatos. Ne próbálja 
felgyorsítani a folyamatokat, ugyanis 
az most nem vezet eredményekhez!

Uralkodó bolygója ezúttal nem támo-
gatja az elképzeléseit, így ma fokozott 
éberségre lesz szüksége. Csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzék!

A mai napon csupán saját erejében bíz-
hat. Lehetőleg ne vállaljon túl sok mun-
kát! Maradjon optimista, és keresse az 
egyszerű megoldásokat!

Bár kézben tartja a feladatok irányítá-
sát, mindig mérlegelje a lehetőségeit, 
mivel bizonyos munkafázisok komoly 
buktatókat is rejthetnek magukban!

Jó formában van, képes a javára for-
dítani az Ön elé kerülő lehetőségeket. 
Összpontosítson a halogatott munkák-
ra, és hagyatkozzon a megérzéseire!

Bátran vegye át a vezető szerepet még 
akkor is, ha első pillanatban úgy érzi, 
túl nagy felelősséggel jár és a képessé-
gei sem adottak ehhez!

Merjen szembenézni a komoly kér-
désekkel, és szilárdítsa meg hivatali 
helyzetét. Használjon ki minden lehe-
tőséget a céljai elérése érdekében!

Sok türelemre és kitartásra lesz szük-
sége a tervei megvalósításához. A 
megpróbáltatások ellenére őrizze meg 
az optimizmusát és a jó kedélyét!

Keresse az összefüggéseket, ne csak 
egy adott problémára koncentráljon! 
Tartsa szem előtt mások érdekeit is, és 
maradjon mindvégig következetes!

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

Arra szeretném felhívni a csíkszeredai városvezetés figyelmét, hogy a 
Fürdő utcában is vannak olyan autók elhagyva, leparkolva, amelyek za-
varják a kilátást. Nem tudom, hogy a kapu előtt levő helyet hogy lehet 
raktárnak használni. A törvény mindenkinek törvény kellene legyen.
Ismeretlen

Tisztelt Ismeretlen! A Székelyhon május 4-ei, keddi számának Az olvasó 
véleménye rovatában megjelent javaslatával kapcsolatosan üzenem: Is-
tennek hála, a történelmi, hagyományos csíksomlyói pünkösdi búcsút a 
járványügyi előírások betartásával ismét a nyeregben lehet megtartani. 
De a sajátos helyzet nagy-nagy fegyelmezettséget kíván mindenik zarán-
dok részéről, egyebek közt azért is, hogy a főtéri húsvéti ételszenteléshez 
hasonló módon vélekedjenek rólunk a hazai és a külföldi médiában egy-
aránt. Az eredeti kegyszobrot nagyon kell óvni, pápalátogatás nem lévén 
bizony tartsuk a helyén, ott a magasságban. A hegynyeregben lévő Hár-
mashalom-oltár jobb oldalán, mint más alkalmakkor, most is ott lesz az 
eredeti kegyszobor hű másolata! Ott mindenki egyszerre láthatja az ere-
deti kegyszobor hű másolatát, amely minden bizonnyal az eredeti szobor 
megkímélése, épségben való megtartása céljából is készült. Tisztelettel,
Veress Dávid

Egy kicsit meredek a csíkszeredai polgármester nyilatkozata, hogy a 
pünkösdi szentmise a nyeregben lesz megtartva, igaz, ez egy politikus 
kijelentése, aki tudja, hogy mindenképpen jól jön ki ebből. Abban az 
esetben, ha nem így lesz, akkor aki megtiltja, az a hibás, ha meg úgy 
lesz, akkor meg hát előre megmondtuk. Mégis jobb fogalmazás lett volna, 
hogy mi így szeretnénk, és mindent megteszünk ezért.
Ismeretlen

Sajnos igaza van az sms-írónak a mozgássérülteknek fenntartott par-
kolók ügyében. Lásd a Csíki Játékszín körüli mozgássérült-parkolókat.
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




