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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A LEGNAGYOBB...
– ... a vízszint fél méternyit csökkent.
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Két apáca sétál az utcán éjszaka. 
Egyszercsak két fickó előugrik, és 
letámadják őket. Az első apáca felpillant 
az égre, és így szól:
– Bocsáss meg nekik, Atyám, nem tud-
ják mit csinálnak!
Erre a másik apáca:
– ... (poén a rejtvényben)

Éjszaka

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8174
Dollár            4,3155
100 forint       1,4195

Vicc
– Itt horkol valaki! – mondja a professzor 
a hallgatóinak az órán. – Ébresszék fel!
Visszaszól egy szemtelen diák:
– Ön altatta el, ön is keltse fel!

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

Véleményét elküldheti

HÁLÁS UTÓKOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / -7°

Gyergyószentmiklós
8° / -6°

Marosvásárhely
9° / -3°

Székelyudvarhely
9° / -4°5/40 30  2  26  20  28  7

JOKER 29  3  24  20  7  +4

Noroc Plus 725168

Super Noroc 226069

6/49 35  36  32  40  23  4

Noroc 9705992

Lottó

Egyedül Johannis idézte elő a jelenlegi román politikai helyzetet, amivel lassan, 
de biztosan a csőd felé halad az ország. Kellett Romániának Johannis? Persze, sok 
magyar szavazattal. Csak így tovább, hűséges magyarok!
A figyelő

Az elmúlt hét egyik napján Csíkszeredában figyeltem fel egy kb. 30 személyből álló, 
jól öltözött, esernyőnek is beillő nagykalapos férfiakból, illetve nőkből álló, han-
goskodó csoportra. Látszott, érződött a nyomasztó hangulat közöttük. Megszólalt 
egy idősebb, nagybajszú, és azt mondta: „Te, ide figyelj, hogy lehet az, hogy ott 
felejtettétek azt a két leánykát?”. „Hallgasson már” – mondta a fiatalabbik - „nem 
megmondtam, hogy nem fért be a dubába? Eljönnek ők valakivel”. „Hát te hülye 
vagy” – mondta az idősebb - „nem hallottad, hogy egész Olaszországot karanténba 
tették, mindent lezártak? Ott rekedtek”. „Nem baj” – mondta az idősebb - „ha lejár 
a cirkusz, visszamegyünk”. Nahát – gondoltam én – nagy a bú és a bánat, elszakadt 
a lánc, széthulltak a szemek, vége egy ideig a jól menő, sok pénzt hozó, luxuséletet 
biztosító gyanús ténykedésnek, valahol Olaszországban. Visszatértek, mert szorult 
a helyzet, de sem őket, sem más ezreket nem ellenőrzött senki a határon. Így hát 
majd később derül ki, vajon ki úszta meg. A gond az, hogy ők közöttünk járnak, 
kelnek ellenőrzés nélkül, a félelmetes vírus pedig nem válogat. 
Nézőpont

Tisztelt Borboly Csaba úr, a kérdésem a következő lenne. Mivel hogy egy elég 
veszélyes vírussal állunk szemben, van kidolgozva valami tervük arra az esetre, 
ha netán egy hemodializált beteg tünetei arra utalnak, hogy elkapta a vírust? Mi 
lesz az eljárás?  Lesz lehetőség a rendszeres, azaz a megszokott kezelésekre? 
Tisztelettel,
Egy aggódó érintett 

Olvasom a két székely megye városainak költségvetéseiről írt cikket. Mindjárt 
szégyellem magam, hogy udvarhelyi vagyok. A város, amit úgy szerettem, és 
büszke voltam rá, most a leggyengébb gazdasági eredménnyel, és a legnagyobb 
adminisztrációs költséggel „büszkélkedhet”. Szégyen. 
B. G. 

Amit elfelejtenek, hogy a bevásárlóközpontokban be- és kimenetkor a kézfertőt-
lenítést kötelezővé kéne tenni, hiszen ott fordul meg legtöbb ember. De minden 
élelmiszerüzletben, meg az üzemanyag töltőállomásokon, buszokon, vonatokon 
be- és kiszálláskor is kellene ezt alkalmazni szerintem, akkor lenne értelme. 
Ismeretlen 

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven 
íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye

Hogyan vehetnek részt a játékban?
Lapozzák át minden nap a Székelyhont,
és keressék a hetente egy alkalommal
megjelenő szelvényt.

A hónap végén gyűjtsék össze
a négy szelvényt és tegyék borítékba.

Hozzák be vagy küldjék be a borítékot
a szerkesztőségbe.

Reménykedjenek, hogy egy kis szerencsével
pénzt nyernek.

KERESSÉK A KAKASOKAT!

1

2
3
4

Több kihívásnak kell megfelelnie. A 
hatékonyság érdekében őrizze meg a 
türelmét, készítsen pontos ütemtervet, 
majd haladjon lépésről lépésre!

Szenteljen több időt a magánügyeire! 
Munkahelyén maradjon objektív, az 
esetleges feszült helyzetekben pedig 
igyekezzék békebíróként fellépni!

Elvesztette az önbizalmát, ezért nem 
mer új teendőkbe kezdeni. Keressen 
olyan elfoglaltságot, amely visszazök-
kenti Önt a korábbi kedélyállapotába!

Az elmúlt időszakban alkalmazott 
megoldások nem hoztak eredménye-
ket Önnek. Kérje ki a kollégái javaslata-
it, majd dolgozzon ki új módszereket!

Magánéletében és hivatásában egya-
ránt gondokkal kell megküzdenie. Ha 
félreteszi a konokságát, viszonylag ha-
mar megtalálja a megoldásokat.

Alaposan gondolja át, kit avat a bizal-
mába! Ha nem a megfelelő személlyel 
ossza meg a részleteket, a dolgok 
könnyedén kicsúszhatnak a kezéből.

Amennyiben új teendőkre kérik fel, 
bátran vállalja el, a változatosság most 
az előnyére válik! Módosítson a hozzá-
állásán, bízzon jobban a társaiban!

Remekül alakulnak a dolgai, még egy 
nagyobb projekt beindításához is 
adottak a feltételek. Ezúttal lehetősé-
ge adódik kipróbálni új módszereket.

Tele van energiával, és mindenhez 
pozitívan viszonyul. Hivatásbeli gond-
jai megoldódnak, ez pedig ösztönző 
hatást gyakorol a későbbi feladataira.

Környezetében egy kisebb viszályhely-
zet alakul ki. Próbáljon meg olyan meg-
oldásokkal előállni, amelyek valameny-
nyi fél számára elfogadhatóak!

Hogyha következetesen végzi az aktu-
ális munkáit, komoly előrehaladásra 
számíthat. A mai napon a személyes 
viszonyok is fontos szerepet kapnak.

Kerülje a felesleges kockázatokat! A 
feladatait végezze a megszokott tem-
póban, és ne hagyja, hogy bármilyen 
tényező elterelje a figyelmét!

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




