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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTSÉG!
– Ne felém hajtsa, ne felém hajtsa!

GABONA-
NÖVÉNY

FÉLSZ!

FUTVA
MENEKÜLŐ

ÉJFÉL!

ÉGI
ELEDEL

SAJTDARAB!

ZORRO JELE

HEGYCSÚCS

FARMER-
MÁRKA
NÉMA
LINA!

A KÉT ...
(JÓKAI)

RÉSZBEN
LEÍR!

MONDD
CSAK!

HÉZAGOT
ELZÁRÓ

PERU
FŐVÁROSA

... HAFUN,
HEGYFOK
GYENGE

BOR

SZEM-
HÉJAK!
CSAPAT,

ANGOLUL

KÉT LAT!

JEGYZETEL

BŰNÖS

RÓMAI 6

N

BECÉZETT
ILONA

ORIGÓ

ZEUSZ
KEDVESE

TEJPOR!

LUX., NORV.,
SPANYOL

KONG

3

2

1
– Köszönöm, kedves Tasziló, hogy volt 
szíves kölcsönadni tíz pengőt.
– Azt hiszem, barátom, összetéveszt 
valakivel. Én ugyan nem adtam kölcsön 
magának tíz pengőt.
– Tudom.
– Hát akkor mit köszön?
– Tudja, én jól nevelt ember vagyok, ... 
(poén a rejtvényben)

Köszönet

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,9267
Dollár            4,0341
100 forint       1,4027

Vicc

Milyen az új rádiód?
– Mint a gőzmozdony.
– Hogyhogy?
– Minden állomáson fütyül.

*
– Mit javasol szívbaj ellen, professzor úr?
– Fiatal háziorvost, asszonyom.

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

Véleményét elküldheti

BAJNOKI SERLEG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / 7°

Gyergyószentmiklós
10° / 7°

Marosvásárhely
14° / 9°

Székelyudvarhely
12° / 8°

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit, 
mert csak így tud majd továbblépni! A 
mai napon lehetősége adódik arra is, 
hogy tisztázza a félreértéseket.

Komoly fejtörést okoznak a mára beter-
vezett teendői. Rátermettségének kö-
szönhetően viszont képes lesz hamar 
megtalálni az összefüggéseket.

Hivatásában váratlan események bo-
rítják fel a napját. Kezelje rugalmasan 
a kialakult helyzetet, és folyamodjon 
mindig az egyszerű megoldásokhoz!

Csakis Öntől függ, miként vészeli át a 
nap kihívásait. Amennyiben nem őrzi 
meg a hidegvérét és kapkodva ítélke-
zik, holtpontra kerülhet néhány ügye.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt na-
gyon megterhelt lesz szellemileg. Ne ve-
szítse el a türelmét, hallgasson a meg-
érzéseire, használja a tapasztalatait!

Olyan helyzetekbe sodródik, ahonnan 
nem látja a kiutat. Ne kételkedjen a 
szakmai képességeiben, ugyanis ké-
pes lesz megoldani minden problémát!

Bár a szakmájában komoly tapaszta-
lattal rendelkezik, mégis rendszeresen 
akadályokba ütközik. Vesse be minden 
tudását, de maradjon megfontolt!

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyek leküzdése sok időbe telik. De 
megéri küzdeni, mert erőfeszítései ka-
matostól megtérülnek.

Minden erejére szüksége lesz, hogy 
eleget tudjon tenni a feladatainak. A 
bonyolultabb problémákat igyekezzen 
más szemszögből megközelíteni!

Mozgalmas napnak néz elébe, szinte 
egymás után adódnak a váratlan hely-
zetek. Használja fel szakmai tapaszta-
latát, hallgasson intuíciójára!

Számos határidős munka vár Önre, 
ezért cselekedjen észszerűen. Hacsak 
a körülmények nem kényszerítik rá, ne 
változtasson a módszerein!

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

Az érintett személyek figyelmébe! Azok, akik az édesapjuk szov-
jet fogságban eltöltött idejére vonatkozóan hivatalos igazolásért a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárához fordultak (kozponti.
irattar@hm.gov.hu) és már visszajelzést kaptak, hogy az általuk keresett 
személyre vonatkozó adat ott nem szerepel, kérelmükkel még forduljanak 
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára információs kutatószol-
gálatához is: info@mnl.gov.hu. Csíkszeredában, a Petőfi utca 8. szám 
alatti képviselői irodában továbbra is elkötelezetten próbálunk segíteni a 
bizalommal hozzánk forduló ügyfeleknek. Telefonszámok: 0266-311836, 
0743-663590.
Veress Dávid 

A háziorvosokat nem felkérni kellene a védőoltások elvégzésére, hanem 
kötelezni, mert – tisztelet a kivételnek – sokan nem valódi orvosi felada-
tot látnak el, hanem hivatalnokit. Tevékenységük a küldőpapír és a recept 
írásában kimerül, betegvizsgálat nélkül. Ablakon keresztül hogy lehet 
beteget vizsgálni?
Ismeretlen

Végre kezdenek felébredni a csíkszeredai illetékesek, de nem záróvonal-
ra van szükség, hanem olyan intézkedésekre, amelyek a parkolást meg-
tiltják ott, ahol nincs kijelölt parkolóhely. A Vilanytelep utcát is hiba volt 
egyirányúnak nyilvánítani. 
Ismeretlen

Csíkszeredában a Kalász negyedi Tető utca 13–17. számú tömbházak előtt 
is intézkedni kellene, mert sok a szemtelen autótulajdonos, akinek lett 
ugyan pénze autóra, azonban elfogyott az erkölcse. Még az átjárón is 
parkolnak. Záróvonal, parkolást tiltó tábla segítene nekik is, persze ha 
nem alszik a rendőrség. Panaszra nincs indok, mert a felújításkor épp 
elég parkoló készült a zöldövezet rovására. Én is rendelkezem autóval, 
nem az irigység vezérel. 
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




