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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÜNNEPSÉGEN
– ... de azt nagyon sokáig.

MUTATÓSZÓ

ROBBANÓ-
SZERKEZET

AMPER

AMELY
SZEMÉLYNEK

OMLADÉK

KÉZBEN
FOG

KUKORICA FÉL VOLT!

SVÁJC
FŐVÁROSA

BOTLA-
DOZIK

TÁRSASÁG
JELZŐJE

HORDÓ-
NYÍLÁS

TERASZ-
SZÉLEK!

GONDBAN
VAN!

HANNIBAL
... PORTAS

TŰFOK!

NIKKEL

EGYE!

RÓMAI 2

LITER

PARIPA

GAUSS

SZÜKSÉGES

K

VONAT
(ANG.)

MÁTKA

IZOMKÖTŐ 
SZALAG

MÁS SZÓVAL

ANGOL
ANNA

ORIGÓ

HIRTELEN
MEGHÚZ

FÁBA VÉS
2

1Szabóné dicsekszik a szomszédjának az 
egyetemista fiával:
– Az én fiam olyan okos, hogy ahányszor 
levelet kapunk tőle, mindig elő kell ven-
nünk a szótárt.
– Jó maguknak! Ha az én fiamtól levelet 
kapunk, mindig... (Poén a rejtvényben.)

A levél

Valutaváltó

Euró               4,9485
Dollár            4,2811
100 forint       1,3749

Vicc

A páciens hálálkodva rázza az orvos kezét:
– Doktor úr, köszönöm! Nem akarom 
pénzzel megsérteni, de megígérhetem, a 
végrendeletemben mindent Önre hagyok 
majd!
Erre az orvos:
– Ó, nagyon köszönöm! Viszont kérem 
vissza a receptet, amit adtam. Szeretnék 
egy kicsit módosítani rajta.

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

Véleményét elküldheti

JÖVŐKÉP KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

9° / 3°

Gyergyószentmiklós

8° / 2°

Marosvásárhely

13° / 2°

Székelyudvarhely

11° / 3°

Az a vállalkozó, aki a csíkszeredai Mérleg utca udvarát javítja, miért dol-
gozik hat munkaponton egyszerre? Mert jobban halad a munka? Vagy 
lassabban? Azt ő dönti el, de a munka nem halad, az tuti. Már négy napja 
áll a munka. Vagy a jó munkához idő kell?
A lakók

Bukarestben nincsen meleg a régi vezeték miatt. Csíkszeredában a rozs-
dás gázvezeték miatt, hogy mi lesz, kit érdekel?
Lakó

Ha már csak harminc százalék mehet be a nézőtérre a sportrendezvényeken, 
akkor nagyon jó lenne, ha a biztonsági emberek vagy a csendőrök rendesen 
és figyelmesen ellenőriznék az oltási igazolásokat, mert eddig tulajdonkép-
pen rá sem néztek. Rengetegen hamis papírokkal mennek be. A telefonokra 
letöltött QR-kódot kéne ellenőrizzék, másként teljesen fölösleges az egész.
Ismeretlen

Mielőtt nekifognak a csíkszeredai vasúti híd bontásának, nem kellene egy 
kerülőutat csinálni? Óriási káosz lesz a város különböző részein, jelen pilla-
natban is a déli órákban alig lehet közlekedni. Milyen volna például a Fürdő 
utcából a Huron melletti utat megcsinálni a kis kocsik közlekedésére?
Márton

Egyetértek én mindenkivel, azzal is, aki beoltatta magát, meg azzal is, 
aki nem akar oltást. Viszont a korlátozásokkal nem értek egyet. Aki tart 
a megbetegedéstől, az már rég beoltatta magát, mivel volt lehetősége 
rá. Aki meg konzervatívabb és nem akar oltást, és nem tart annyira a 
betegség következményeitől, azt is kellene hagyják élni és mozogni, a 
saját felelősségére. Mostanra már bizonyított tudományosan, hogy aki 
oltást kapott, azt kevésbé viseli meg a COVID. És mostanra már azt is 
tudja mindenki első kézből, hogy mennyire súlyos ez a betegség. Ismeri 
mindenki a kockázatokat, megvolt mindenkinek a választása, így most 
már folytatódhatna az élet korlátozások nélkül.
Zboga

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

Bár még nem heverte ki az elmúlt meg-
próbáltatásait, új kihívásokat keres. 
Ezúttal viszont mindenképp avassa be 
bizalmas kollégáit is a terveibe!

Bonyodalmas nap vár Önre, ezért a 
munkálatai során legyen mindenkivel 
együttműködő, és osszon meg min-
den hasznos információt a társaival!

Munkahelyén remekül felismeri a 
menekülési lehetőségeket és átlátja az 
összefüggéseket, így ma főleg szellemi 
tevékenységekre szánja az idejét!

Számos akadályba ütközik, így csep-
pet sem halad előre a napi teendőivel. 
Ha eredményeket szeretne, mielőbb 
változtasson az eddigi álláspontján!

Alkalma adódik napirendre tűzni olyan 
terveket, amelyeket hosszú hetek óta 
halogat. Azonban ma csupán az előké-
születekre helyezze a hangsúlyt!

Ezúttal könnyen rátalál a megoldá-
sokhoz vezető utakra. Kizárólag olyan 
kérdésekkel foglalkozzon, amelyek 
korábban sok fejtörést okoztak Önnek!

Viselkedése ellentmondásos, emiatt 
még azok is elpártolnak Öntől, akik jól 
ismerik. Jobban teszi, ha most csakis 
a fontos feladatokra összpontosít.

Nem elég határozott, hogy kitartson 
a jelenlegi tervei mellett. Igyekezzen 
visszavonultan tevékenykedni, csak 
így lesz képes átvészelni a mai napot!

Kiválóan kézben tartja a munkahelyi 
eseményeket, annak ellenére, hogy 
sok zavaró tényezőbe ütközik. Legyen 
kitartó, ne változtasson módszerein!

Jól figyeljen oda, hogy miként osztja 
meg mondanivalóit a környezetében 
élőkkel, ugyanis könnyedén a félreér-
tések csapdájában találhatja magát!

Meglepetésekre készülhet. Bármilyen 
tevékenységet is végez, maradjon 
elővigyázatos, és mindig legyen lépés-
előnyben a buktatókkal szemben!

Fogadja el, hogy a társai olykor más-
képp vélekednek egyes kérdésekről. 
Döntéshozatal előtt mindenképp ve-
gye számításba a kollégái nézeteit is!

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.
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