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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Te, Jenő, hallottad, hogy Tibi kórház-
ban van?
– Nem mondd, hiszen tegnap láttam egy 
szőke bombázóval!
– ... (poén a rejtvényben)

Az a hír járja...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8448
Dollár            4,3880
100 forint       1,3950

Vicc
Határozott válasz
– Ne haragudjon már, de maga szerint az 
a baloldali gyermek a színpadon, fiú vagy 
lány?
– Fiú!
– Honnan tetszik abban olyan biztosnak len-
ni? Talán Ön az apja?
– Nem, az anyja!

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

Véleményét elküldheti

VÍRUSTELEP KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / -2°

Gyergyószentmiklós
10° / -1°

Marosvásárhely
13° / -1°

Székelyudvarhely
13° / 0°

Kiegyensúlyozottsága sokszor átsegí-
tette Önt a nehézségeken. Továbbra 
is támaszkodjon az erényeire, így a 
nagyobb változások sem zökkentik ki!

A mai nap nem alkalmas a hosszú tá-
vú tervezésre. Ettől függetlenül, ha a 
megszokott tempóban végzi a felada-
tait, sikerélményekben lesz része.

Felületesen viselkedik, átugrik bizonyos 
fázisokat, lerövidíti a folyamatokat. 
Amennyiben nem változtat a hozzáál-
lásán, komoly problémákba ütközhet.

Hajlamos a gyors döntésekre, most 
azonban a spontán tettek nem biztos, 
hogy a helyes útra vezetik Önt. Legyen 
elővigyázatosabb a lépéseiben!

Próbatételek várnak Önre. Ki kell állnia 
a nézeteiért, illetve olyan körökben 
kell megvédenie az álláspontját, ahol 
eddig nem mozgott túl otthonosan.

Több lehetősége is nyílik arra, hogy 
kamatoztassa az adottságait. Azonban 
mielőtt bármibe is belevágna, mérle-
gelje az esetleges következményeket!

Kissé felhalmozódtak a munkái. A bo-
nyolultabb teendőket igyekezzék más 
nézőpontból megközelíteni, ezáltal 
könnyebben észreveszi a kivezető utat.

Kissé felgyorsulnak az események. 
Munkája jelentősen megnő, és újszerű 
dolgokat kell elfogadnia, magánéleté-
ben pedig fordulatok várnak Önre.

Most számos akadállyal kell megküz-
denie. Lehetőleg csak annyi munkát 
tervezzen be a mai napra, amelyet ké-
nyelmes tempóban be tud fejezni.

Intuíciója most azt diktálja, hogy a 
siker érdekében gyorsan cselekedjen, 
ámde a gyakorlatias megfontoltsága 
visszatartja. Találja meg a középutat!

Hajlamos a saját érdekeit előtérbe he-
lyezni. Uralkodjék az energiáin, vagy 
vezesse le oly módon, amellyel nem 
okoz kényelmetlenséget másoknak!

A mai nap ideális a fontos döntéseket 
meghozatalára. Kövesse az ötleteit, 
valamint hallgasson a megérzéseire, 
ugyanis ezek most jó tanácsadók!

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

Miér t nem indítanak tévéiskolát az ETV-n a magyar nyelvű tanulóknak? 
Igen, az Erdély TV csatornáról van szó! Talán már rég megoldott ez a téma, 
csak én nem tudok róla? Mozgás, mozgás RMDSZ, mert ha nem, akkor 
nagyon meggyűlhet a bajod a közelgő választásokon. 
SzKT

A tavaszi nagytakarítás nagyon ráférne Csíkszeredában a központi 
parkra is, mivel elég mocskos, ahogy észrevettem. Hol vannak a szo-
ciális segélyezettek? 
Ismeretlen

Az elmaradt március 15-i ünnepség margójára. Március 16-án a csíkszeredai 
rendőrségen volt dolgom. A koronavírus miatt csak az ajtóig lehetett menni, 
onnan egyesével engedtek be. Bent nem volt kérés, formanyomtatvány, be 
kellett menni, kérni, elmenni, lemásoltatni, elég nagy volt a jövés-menés, 
akadályoztuk a bejárást. Több mint egy órája álltunk a sorban, amikor kijött 
egy-egy kb. két méter magas rendőr, és románul kiabálva elkezdett intézkedni, 
hogy akik ilyen ügyben jöttek, álljanak jobbra, akik pedig olyan ügyben, bal-
ra. Beálltunk, én következtem, rám szólt románul, hogy mit szeretnék? Ránéz-
tem, köszöntem románul, és elmondtam, hogy miért jöttem. Észbe kapott, 
köszönt és válaszolt, elvégeztem a dolgom és hazajöttem. Este a Kauflandban 
vásároltam, már fizettem a kasszánál, és mivel nem volt elég bevásárlótasa-
kom, ezért hátrafordultam és azt mondtam a mögöttem levő férfinak, hogy 
megkérem szépen, adjon ide egy tasakot. Mire ő rendreutasítóan románul 
azt válaszolta, hogy kérjem románul, mert románok vagyunk. Szavai mellbe 
vágtak. Hátraléptem, elvettem a tasakot, és válaszoltam románul: nem uram, 
mi magyarok vagyunk. Éreztem, hogy kivörösödöm a tehetetlen dühtől. Amíg 
fizettem, a pénztáros hölgy próbált megnyugtatni, hogy ne vegyem szívre, 
ilyesmi velük naponta előfordul. Sírva jöttem ki az ajtón, gondolom, annak az 
embernek éppen ez volt a szándéka. Hazáig valamennyire megnyugodtam, és 
magamban büszkébb voltam, mint bármikor, hogy magyar vagyok.
Both Emese 

A csíkszeredai Kaufland parkolójában szombaton és vasárnap sok volt a 
nagy kalapos, akik olasz, bolgár és lengyel rendszámú autókkal érkeztek. 
Nekik nem kellett volna karanténban lenniük? Kinek a felelőssége ezt el-
lenőrizni? Hol van ilyenkor a járványügyi hatóság, rendőrség, határőrség?
Róbert

Miért kell kérni, hogy magyar nyelven is legyen tévéiskola? Minden gye-
rek alkotmányos joga a tanulás. Azonnal kellett volna induljon a román 
nyelvűvel párhuzamosan. Ez egy újabb diszkrimináció, mely a magyar 
nyelvű diákokat éri. 
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




