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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
IGAZOLTATÁS
– ... Senkinek sem ad igazat, ha részeg.
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2

1
Elmeorvosok beszélgetnek:
– Van egy nagyon súlyos skizofrén bete-
gem – mondja az egyik.
– És meg tudod gyógyítani?
– Bolond lennék meggyógyítani, ... 
(poén a rejtvényben)

Orvosok

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A mai napon képes ösztönös tisztán-
látással meghozni a fontos döntéseit. 
Folytassa, amihez hozzákezdett, és tö-
rekedjen még magasabb szintre jutni!

Szerencsés napnak néz elébe még ak-
kor is, ha kockázatos lépéseket tesz. 
Merészsége munkakedvvel párosul, 
így biztos eredményekre számíthat.

Rengeteg a teendője, így több irányba 
kell koncentrálnia. Legyen türelmes, 
mert hamarosan rendeződnek a dol-
gai, ezután pedig nyugodtan lazíthat!

Kezelje észszerűen a dolgokat! He-
lyezze háttérbe saját érdekeit, ugyanis 
hosszú távon sokat veszíthet, ha sza-
bad utat enged a feszültségnek.

Rendszerezze a feladatait, és vegye 
figyelembe a határidőket! Állítson fel 
fontossági sorrendet, így szinte min-
den kötelezettségének eleget tehet!

Új ötletei vannak, amelyek meghozzák 
a kívánt eredményt. Lépésenként köze-
ledjen a célokhoz, és folytasson szak-
mai tárgyalásokat a társaival!

Kerülje a rizikóval járó pénzügyi ma-
nővereket! Szakmai téren ne hozzon 
hirtelen döntéseket, csak olyan felada-
tokat vállaljon, amiket el tud végezni!

Hiába tervezi meg tüzetesen a tenniva-
lóit, az irányítás ma kicsúszik a kezei 
közül. Tegye félre büszkeségét, és csu-
pán a háttérből tevékenykedjen!

Korlátlan energiaforrások dolgoznak 
Önben, így nem ismer lehetetlent. Ma-
gabiztosságával és megnyerő stílusá-
val szép eredményekre számíthat.

Számos lehetősége nyílik arra, hogy 
megvalósítsa terveit. Már csak élnie 
kell a kínálkozó alkalmakkal, illetve 
kamatoztatnia tudását, tapasztalatait.

Ne vállaljon új tennivalókat, csak a fo-
lyamatban lévő ügyeivel foglalkozzon! 
Most bátran kézbe veheti azokat is, 
amelyekkel eddig nehezen boldogult.

Ha erőszakosan törekszik rivaldafény-
ben maradni, veszélybe sodorhatja az 
elért eredményeit. Vonuljon vissza, és 
figyelje a háttérből az eseményeket!

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

Hát nem csitul a medvebotrány. Arthur bőre a bőrfeldolgozóban, ko-
ponyája pedig Ozsdolán. Mondhatnánk azt is, hogy a legjobb helyen, 
de egy elkötelezett állatvédő nem alkuszik meg könnyen. Igaz, hogy 
tevékenysége szelektív, ugyanis a medve áldozatai, amelyekhez sajnos 
már emberélet is társult, nem érik el ezen szervezet ingerküszöbét. Tehát 
álláspontjuk szerint elfogadhatatlan, ami Arthurral történt. Hát én most 
már javasolnám, hogy alapítsanak új szervezetet, MÉSZ (a medvék élete 
számít) néven a nagyobb siker érdekében. Ha valaki valamiféle áthallást 
gondol ez és a már meglévő jogvédő szervezet között, az csupán a vélet-
len műve lehet, vagy az olvasó fantáziájának szárnyalása. Tisztelettel,
Bilibók Károly 

Csíkszentgyörgyről sem utazhatnak ingyen az ingázó diákok. A megyei 
tanács és a szolgáltató köpködnek egymásra, a gyermekek szívnak, meg 
fizetnek. Ne helyzetezzünk és pandémiázzunk, itt valaki nem végzi ren-
desen azt, amit felvállalt és amiért pénzt kap, a részletek pedig engem 
mint szülőt nem érdekelnek. Az utóbbi időben, tömeges aláírásgyűjtésre  
megmozdult valami. Most, a tanévzáró küszöbén. Nem szégyelli senki 
magát ezért? 
Ismeretlen

Az erdészet, a csíkszeredai tanács figyelmébe ajánlom, hogy a Szécseny 
Rejteknél, a Panoráma utca mentén egy hatalmas fa félig át van hajolva 
az úttesten. Ne akkor essünk pánikba, amikor bekövetkezik a tragédia 
(bármelyik percben leeshet).
Ismeretlen

Az új csíkszeredai zöldségpiacon nem kellene legyenek a nem termelők, 
de sajnos ott vannak. A vásárlók jól tudják, kik azok, nem változott semmi.
Sok vásárló

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

Valutaváltó

Euró               4,9253
Dollár            4,0683
100 forint       1,3830

Vicc
– Mit csinál az unatkozó hadvezér?
– ?
– Elfoglalja magát.

Időjárás

Csíkszereda
20° / 7°

Gyergyószentmiklós
20° / 7°

Marosvásárhely
21° / 10°

Székelyudvarhely
21° / 8°

14  5  31  21  7  37

36  7  8  25  13  +1

2 8 1 1 6 9

2 2 5 3 1 1

3  36  9  41  11  24

5 9 7 4 4 4 0




