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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
RENDŐRSÉGEN
– Nem hülye az, kérem, hanem vak.
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Földrajzórán Mórickát szólítják felelni:

– Miről nevezetes Parajd?

– Sóbányájáról.

– Jól van – dicséri a tanító néni a gyere-

ket. – Hát azt meg tudnád-e mondani, 

hogy mi a só?

– A só – vágja rá habozás nélkül a kis-

fiú – olyan fűszer, amely... (Poén a rejt-

vényben.)

Móricka felel

Csíkszereda

7° / 0°

Gyergyószentmiklós

7° / -1°

Marosvásárhely

6° / 1°

Székelyudvarhely

7° / 1°

A székelynek nagyon hisztis a felesége. El-

megy hát a gyógyszertárba valami gyógyírt 

kérni rá a patikustól. Elpanaszolja baját a 

patikusnak, mire az inti, hogy hajoljon kö-

zelebb. A patikus lekever két jó nagy pofont 

a székelynek, és még hozzáteszi:

– Ezt adja be otthon a feleségének, amikor 

elkezd hisztizni.

Az első adandó alkalommal, mikor elkezd 

hisztizni a felesége, le is kanyarint neki egy 

nagy pofont, amitől az nyomban befejezi a 

hisztizést.

Megy is sürgősen megköszönni a 

„gyógyszert” a patikusnak, de ahogy a kö-

zelébe ér, lekever neki is egy jókora pofont, 

és hozzáteszi:

– Köszönöm a gyógyszert, de tudja, a fele 

megmaradt, és visszahoztam, még mielőtt 

a szavatossága lejárna.

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRValutaváltó

Euró 4,9491
Dollár 4,3747
100 forint 1,3571

Időjárás

Vicc

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

Véleményét elküldheti

Szécsennyel és Csibával kapcsolatosan üzenem a „régi csíkszeredai” 

sms-írónak, hogy ami önnek a mindennapjaiban természetes, azt mi 20 

éve türelmesen, türelmetlenül várjuk: út, víz, áram, és fizetjük az adót 

becsületesen. Ne avatkozzon bele olyan dolgokba, amihez fogalma sincs, 

keressen magának elfoglaltságot!

Egy tősgyökeres csíkszeredai

A választók s a választottak örök dilemmája: sose jó az, aki van. Hatalom-

mal élni: karizma. Nem automatikusan kapja meg az se, akinek van. S ha 

nem tetszik, mehet a süllyesztőbe. Egyszer pajzsra emeljük, aztán ejtjük. 

Áldozati bárány.

Sebestyén Péter 

Mit kell tenni a telefonos csalók elfogása érdekében, akik arra hivat-

koznak, hogy valakinek a rokona kórházba került koronavírus-fertőzés-

sel, és pénzt próbálnak kicsalni? A csalók „likvidálása” lenne a legfonto-

sabb. Ha nincs csaló, nincs csalás sem. Ha csak a csalás elhárítására van 

lehetőség, akkor ne csodálkozzunk, hogy mindig próbálkoznak valami-

lyen módon átverni. Az, aki ilyen csalót fog, mit tegyen?

Ismeretlen

Vannak olyan utcák Csíkszeredában, ahol soha nem jártak havat elta-

karítani. Menjenek csak szépen Csibába, mert csak az fontos, a városban 

majd megleszünk ezután is.

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

Egy kiszámíthatatlan szituáció miatt 

teljesen felborul a mai napirendje. Ne 

mérgelődjön, mert néhány gyors dön-

téssel kiváló eredményeket érhet el!

Kapcsolatai zökkenőmentesen alakul-

nak. Sikerei elsősorban attól függnek, 

hogy milyen mértékben képes alkal-

mazkodni a változó körülményekhez.

Fontos intéznivalók várnak ma Önre. 

A vakmerő lépések meghiúsíthatják a 

célkitűzéseit, ezért legyen megfontolt! 

Viselkedjen higgadtan és toleránsan!

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy 

tettekre váltsa az elképzeléseit. Most 

még akkor is segítőkre talál, ha nem 

dolgozta ki teljesen minden lépését.

Hivatásában hatalmas lendülettel veti 

bele magát a napi intéznivalókba. Le-

hetőleg olyan tempót diktáljon, amivel 

a kollégái is lépést tudnak tartani!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen 

találja a kiutat. A helyes döntésekhez 

szüksége lesz némi időre. Nem árt, ha 

kikéri a környezete véleményét is.

Erőtartalékai kimerülőben vannak, 

így kissé elveszíti az önbizalmát. Ha 

teheti, az elkövetkező időszakban ne 

vállalkozzon bonyolult feladatokra!

Fogadja nyitottan a nehézségeket, 

és elkeseredés helyett megoldásokat 

keressen! Sok tapasztalattal gazdagod-

hat, ha elfogadja mások tanácsát.

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, 

hogy megvalósítsa céljait. Figyeljen 

alaposan az apró részletekre, ezáltal 

elkerülheti az esetleges buktatókat!

Találékonyságával a nehéz helyzeteket 

is megoldja. Fordítson több időt a csa-

ládtagjaira, ugyanis a munka közben 

hajlamos róluk megfeledkezni!

Rendkívül szétszórt, képtelen össz-

pontosítani. Igyekezzen mihamarabb 

letudni a kötelezettségeit! A nap végén 

próbálja rendezni a gondolatait!

Nagy léptekkel halad előre a munká-

jában. Ezúttal érvényesülnek azok a 

hatások, amelyekkel egyensúlyt tud 

teremteni a zűrös helyzetekben 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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