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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ UDVARON
– Mert én keltetőgépben születtem.
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Egy asszony elmegy a pszichiáterhez, 
a kezében kalitka, a kalitkában egy 
madár.
– Doktor úr – mondja –, segítsen, a fér-
jem... (Poén a rejtvényben.)

Segítség!

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

Véleményét elküldheti

VISSZATÉRŐ MOTÍVUM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Kedves ismeretlen, egyetértek a véleményével, úgy látszik, sok szem-
pontból a világ szégyenpontja vagyunk. Az ostobaság határtalan! Például 
várjuk türelmetlenül a vírus megszűnését, de nem tesszük meg azt, ami a 
mi kötelességünk. Minden hülyeséget terjesztenek, de a komoly, tapasz-
talt szakemberek véleményét kigúnyolják. A védőoltás egyedüli eszköz a 
járvány megfékezésére. Más országokban nem ilyen primitív módon áll-
tak az oltáshoz. Nálunk a mérce nagyon alacsony minden szempontból, 
de ilyen hozzáállással csak rosszabb lesz! 
Egy háromszor beoltott

Bevett szokás szerint Csíkban mindig akkor aszfaltoznak, amikor esik 
az eső vagy hull a hó, úgy néz ki a dolog, hogy a Mérleg utca is ebbe a 
kategóriába tartozik. Miért húzzák az időt? Napokig nem dolgozik sen-
ki, ez a való igaz!
Jocó

Itt, Szovátán van medve, a tó mellett van a körforgalomban minden éjjel 
8 vaddisznó stb. Egész állatkert van. A turisták száma nem azért csök-
kent, hanem mert lejárt a szezon. Na bumm... Mi egyelőre békésen el-
vagyunk a mi medvéinkkel, máshol sokkal nagyobb bajt csináltak, és ott 
valóban sürgősen tenni kéne ellene. A miénket pedig el kéne vinni oda, 
ahol kíváncsiak rá, és otthagyni nekik ajándékba.
Ismeretlen

Az árak olyan szinten emelkedtek minden téren, hogy ez a minimál-
bér-emelés semmi! Csak szemfényvesztés, hogy emelkedett a minimál-
bér, aztán még annyit sem kapsz a fizetésedért, mint ezelőtt két évvel!
Ismeretlen

Emelik a minimálbért! Hűha, de a törvényben előírt nyugdíjemelésről 
nem beszélnek? Azzal mi lett? Hisz törvényerőre volt emelve! És mit ad 
Isten, lefújták vagy elfújták, hát igen, a nyugdíjasokkal azt lehet tenni, 
amit akarnak.
Ismeretlen

Lenne szükség rendőri jelenlétre az utcákon, és nagyobb, mint valaha. 
Rengeteg az autó, és sok a felelőtlen ember. Úgy hajtanak falu között (jel-
zem: keskeny út, rengeteg leparkolt autó, 40-es tábla), mint akinek el van 
menve az esze. 
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

Valutaváltó

Euró               4,9470
Dollár            4,2763
100 forint       1,3750

Vicc
– Hogy hívják a kínai hot dog árust? 
– ?
– Virs Lee.

Időjárás

Csíkszereda
16° / 5°

Gyergyószentmiklós
16° / 4°

Marosvásárhely
18° / 6°

Székelyudvarhely
18° / 6°

31, 18, 11, 19, 24, 27

19, 40, 2, 23, 12  +16

5 2 4 5 4 9

9 4 1 1 6 1

48, 32, 7, 27, 12, 42

3 5 3 0 1 8 8

Bár ezúttal több terv is megfogalma-
zódik Önben, mégis egyszerre csupán 
egy feladatra összpontosítson! Hama-
rosan sikerélményekben lesz része.

Munkájában ismeretlen területre téved, 
így nehezen tud döntéseket hozni. 
Cselekedjék minden helyzetben racio-
nálisan, és fogadja el a tanácsokat!

Nehezen tud odafigyelni a munkájára. 
Ezért lehetőleg mellőzze a szellemi 
frissességet igénylő teendőket, csak 
rutinmunkákat részesítsen előnyben!

Főleg a csapatmunkára helyezze ma 
a hangsúlyt! Ám úgy álljon ki a társai 
célkitűzései mellett, hogy eközben a 
saját elképzelései is érvényesüljenek!

Elégedetlen saját magával, valamint 
a teljesítményével. Tegyen rendet a 
gondolataiban, közelítse meg más 
szemszögből az adódó problémákat!

Olyan műveletekbe kezdett, amelyek 
meghaladják a képességeit. Legyen 
rendkívül óvatos, és minden lépése 
előtt mérlegelje a következményeket!

Bonyolult pillanatok várnak Önre. A 
nap eseményei annak függvényében 
alakulnak majd, hogy miként tudja 
kihasználni a kínálkozó lehetőségeket.

Néhány váratlan esemény felborítja a 
napirendjét. Maradjon határozott és 
céltudatos, tartsa kézben az irányí-
tást! Ha szükséges, rögtönözzön!

Őrizze meg magabiztosságát, és 
maradjon nyitott a környezetében élők 
felé! Ha szükségesnek tartja, segítse 
ki a társait javaslatokkal, tanácsokkal!

Hajlamos megtorpanni a nehézségek 
láttán. Változtasson a megszokott 
módszerein, és ne engedje, hogy a 
bizonytalanság úrrá legyen érzelmein!

Kissé felgyorsulnak Ön körül az esemé-
nyek. Hivatásában próbára teszik az 
alkalmazkodó készségét, magánéleté-
ben pedig fordulatok következnek be.

Korábbi erőfeszítései most meghozzák 
a várva várt eredményeket. Ha új, koc-
kázatos tevékenységekbe vág bele, 
legyen nagyon elővigyázatos!

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

A gyászjelentőket, kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail címre.




