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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ZÖLDSÉGPIACON
– Méregért menjen a patikába.
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– Rémes a férjem! – panaszkodik 

Kovácsné. – Valahányszor nyaralni 

akarok menni, tudod mit mond?

– Nem!

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ez rémes

Csíkszereda

2° / -6°

Gyergyószentmiklós

4° / -4°

Marosvásárhely

4° / -4°

Székelyudvarhely

4° / -4°

– Kisfiam, hol van a nővéred?

– Matematikailag bement a szobájába.

– Hogyhogy matematikailag?

– Két ismeretlennel...

*

Pistike boldogan szalad be az apjához:

– Apa, apa, anyu sokkal jobban vezet, 

mint te!

– Miből gondolod, kisfiam?

– Úgy állt be a garázsba, hogy ki sem 

nyitotta az ajtaját!

*

Két bolond fekszik a sötétben. Az egyik 

meggyújt egy szál gyufát.

– Te mit csinálsz?

– Megnézem, eloltottuk-e a villany-

lámpát.
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Véleményét elküldheti

Merinó gyapjú takaróval járják a lépcsőházakat Csíkszeredában bizonyos 

személyek. Becsengetnek valakihez, s így bejutnak a tömbházakba, ahol 

majd szerre bekopognak a lakásokba. Magyarországiaknak adják ki magu-

kat, sürgősen haza kell utazzanak, s akár olcsóbban – teszem azt 200 le-

jért – is eladják terméküket, holott a feltüntetett címke szerint az több mint 

ezer lejt ér(ne). Az egyik Tudor negyedi, idős, egyedül élő nyugdíjashoz is 

becsengetett egy fiatal nő, gyanútlanul beengedte. Mivel nem akart semmit 

venni, hát a nő elkezdte fogdosni a kezeit, majd hirtelen távozott. Az idős 

néni csak utána vette észre, hogy kezéről eltűnt – az erkölcsileg felbecsül-

hetetlen értékű – pecsétgyűrűje. Utólag még az sem vigasztalja, hogy az el-

rohanó tettes otthagyta a kínált áruját is. Mindez november elején történt, 

s amikor a szomszédokkal is megosztotta kellemetlen tapasztalatát, ak-

kor derült ki, hogy – valószínűleg ugyanaz a hölgy – még más lakások-

ba is bekopogott, ahol már azzal érvelt, hogy egyesek vettek is mintegy 

600 lejes garnitúrát. Sőt, az egyik lakásba – ahol szintén egy idősebb nő 

nyitott gyanútlanul ajtót, néhány nappal a fenti eset után – a nő erősza-

kosan betette lábát a megnyitott ajtón belül, és mindenképpen be akart 

menni. Csak úgy távozott, hogy az idős néni segítséget kért férjétől, mond-

ván, hogy valaki erőszakkal be akar jutni a lakásukba. Erre a nő leszaladt 

a lépcsőházban, és kiment onnan. Ez az idős nő akkor még nem tudta, hogy 

a szomszédját már átverték, mert akkor hívta volna a rendőrséget. Azért 

írtam le mindezt, hogy mások is tanuljanak az esetekből, ha őket is felke-

resik ezek a személyek, azonnal értesítsék az illetékes szerveket.

Köz-ügyes

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

Uralkodó bolygója türelemre és 

kitartásra ösztönzi. Kerülje az elsietett 

döntéseket, munkálatai során pedig 

maradjon magabiztos és megfontolt!

Alaposan fontolja meg a lépéseit, mert 

türelmetlensége bajba sodorhatja. 

Legyen visszafogott, és mindig vegye 

számításba társai véleményét!

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen 

mindent könnyedén! Magatartásával 

képes túllépni mindenen. Kedvező új 

kapcsolatokat is szerezhet magának.

Olyan dolgokon akad fenn, amelyeket 

máskor gond nélkül, könnyen leküzd. 

Ha nem idegeskedik, és bízik önmagá-

ban, sorra megoldhatja feladatait.

Tele van lelkesedéssel, úgy érzi, szinte 

minden akadályon könnyen túl tud lép-

ni. Alkalma lesz próbára tenni szakmai 

tudását és leleményességét.

Próbálja meg enyhíteni a környezeté-

ben kialakult feszültséget, azonban 

mások bonyodalmaiba ne keveredjék 

bele! Lehetőleg kerülje a kockázatot!

Kissé feldúlt az állapota, így az érzel-

mei gátolják a logikus gondolkodását. 

Tartózkodjon a véleménynyilvánítástól, 

és óvakodjon a vitás szituációktól!

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 

a mára beütemezett célkitűzéseit. 

Alkalmazkodjon a helyzethez, és vesse 

be a képzelőerejét, improvizáljon!

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de csak 

addig, ameddig nem vállal túl nagy 

rizikót. Maradjon meg a bevált módsze-

reknél, illetve a saját döntéseinél!

Gyakorlati teendők vannak napirenden. 

Figyeljen a részletekre, ellenőrizze 

az időbeosztását, nehogy egymást 

keresztező programokat szervezzen!

Ezúttal túlbecsüli a munkabírását, az 

Önben rejlő energiákat. Kénytelen lesz 

pár ügyet félretenni ahhoz, hogy sikere-

sen le tudja zárni a fontosokat.

Kiegyensúlyozottságának köszönhe-

tően nyugodt napra számíthat. Pozitív 

kisugárzása átragad a munkatársaira 

is, akik segítőkészek lesznek Önhöz.

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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