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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
LÁTOGATÓBAN
– ... hangjukról is megismeri a gyerekeit.
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– A sivatag szélén hirtelen feltűnt egy 
nagy hím oroszlán. Puska nem volt 
nálam, csak a késem. Hát rávetettem 
magam a vadállatra, és szerencsém 
volt: néhány percen belül levágtam a 
bestia lábait, még a farkát is lenyisszan-
tottam.
– Miért nem vágtad le a fejét?
– ... (poén a rejtvényben)

Vadászkaland

Valutaváltó

Euró               4,9194
Dollár            4,1766
100 forint       1,3621

Vicc

– Anyu, anyu! A suliban azt mondják, 
hogy nagy a fejem!
– Dehogy nagy a fejed, kisfiam. Ahe-
lyett, hogy ezen bánkódnál, szaladj és 
hozz a zöldségestől a sapkádban 10 kiló 
krumplit!

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

Véleményét elküldheti

DELTA VARIÁNS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
31° / 14°

Gyergyószentmiklós
31° / 14°

Marosvásárhely
35° / 18°

Székelyudvarhely
34° / 16°

Nehezen találja azt az utat, amellyel 
elkerülhetné az akadályokat. Közelítse 
meg a problémát más szemszögből, 
csak így juthat eredményre!

Kényes helyzetbe kerül, választania 
kell néhány felkínált feltétel közül. Ne 
hárítsa másra a döntéshozatal felelős-
ségét, támaszkodjon az intuíciójára!

Kissé könnyelműen cselekszik, emi-
att vakmerő lépéseket tesz. Rengeteg 
bosszúságot előzhet meg, ha ezúttal 
csupán a háttérből tevékenykedik.

Bár az elmúlt időben nem minden ala-
kult a tervei szerint, még nem veszett 
el az optimizmusa. Ha sikereket akar, 
dolgozzon ki új módszereket!

A mai napon kénytelen újszerű mód-
szerekhez folyamodni. Bárhogyan is 
alakulnak a munkálatai, ne adja fel az 
elveit, és álljon ki a döntései mellett!

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

Teljesítményét ma főként a célszerű-
ség jellemzi. Arra azonban ügyeljen, 
hogy többet ne vállaljon, mint ameny-
nyit az ideje és az ereje megengedne!

Kizárólag könnyen végrehajtható te-
endőkkel foglalkozzon, a képességeit 
meghaladó komplexebb munkákat 
bízza az Önnél tapasztaltabb társaira!

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

Sok türelemre és kitartásra lesz szük-
sége tervei megvalósításához. A meg-
próbáltatások ellenére őrizze meg op-
timizmusát és jó kedélyét!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei 
végére, amelyek rengeteg energiáját 
emésztették fel. Az elért sikerek erőt 
adnak majd Önnek a folytatáshoz.

A munkahelyi körülmények csak rövid 
távra engedik Önt tervezni, ezért ha 
lehet, maradjon megfontolt, döntéseit 
pedig körültekintően hozza meg!

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

Minden medve kilövéséhez szükséges meghalnia egy ártatlan ember-
nek? S még hányat kell megcsonkítson egy életre! Ebből már teljes 
értékű ember sosem lesz sem testileg, sem lelkileg! Vegetálni fog há-
tralévő életében szegény, már ha túléli egyáltalán… S mi erre a válasz? 
Előterjesztik az iratcsomó összeállításának előkészítését, ami szükség-
es a kilövés megszervezéséhez. Inkompetens vezetés és bürokrácia mi-
att addig még életek és családok mennek tönkre, mi többiek, állat- és 
természetkedvelők, nem merünk kimenni a természetbe nyugodt szív-
vel… Meg oldás: azonnali hajtóvadászat! S megfigyelés után lecsökken-
teni még az idén a populáció 80%-át! Maradjanak fenn az életerős szép 
egyedek a fajfenntartáshoz és a biodiverzitáshoz. Áthelyezésük csak a 
probléma szőnyeg alá söprése.
Ismeretlen

Szép és örvendetes, hogy újrafestették Csíkszereda fa utcabútorzatát, 
de mikor kerül a helyére a sok összetört, letört márvány, kő stb. borítás 
(tereken, parkokban, sétálóutca stb.)? Vagy ezt senki nem látja? Senkit 
nem zavar?
Egy lakó 

Mondjuk milyen volna, ha mindenki csak a saját területén tarthatna ál-
latot, legyen az vad vagy szelíd, házi vagy mezei… És akkor nem lenne 
cirkusz, nem kéne egymásra mutogatni, és nem kéne a mezőgazdasági 
területet bekeríteni, hanem csak a karámot, ahol az állatok vannak… Mert 
ugye ez volna a becsület.
Ismeretlen

Hol nőtt az átlagbér, mikor a munkaügynél a szemedbe mondják, hogy 
a kereskedelemben 1400 lejt kapsz kézhez 2021-ben, és nem sül le a 
képükről a bőr! Eközben még sok nyugdíjas is többet kap, nem beszélve 
a speciális nyugdíjakról!
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.
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