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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI TÖRTÉNT?
– ... kikapcsolták a körhintát.
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A tanító elmagyarázza az osztálynak, 
hogy csak ugyanazokat a dolgokat lehet 
összeadni: az almát az almával, a körtét 
a körtével, a szilvát a szilvával. Aztán 
fölteszi a kérdést:
– Mondjátok, gyerekek, három farkas 
meg három bárány, az mennyi?
Pistike jelentkezik:
– ... (poén a rejtvényben)

Összeadás...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8419
Dollár            4,3293
100 forint       1,4029

Vicc

– Kisfiam, mi lesz belőled, ha folyton 
hazudozol?
– Ha ügyetlen vagyok, börtöntöltelék, ha 
ügyes vagyok, meteorológus, ha nagyon 
ügyes vagyok, politikus.

*
– Jean, miért szorít a lakkcipőm?
– Mert bent maradt a nyelve, uram.
– Ugyan, Jean! Ha kidugom a nyelvem, 
akkor is szorít.

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

Véleményét elküldheti

FELZÁRKÓZÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

15° / 5°

Gyergyószentmiklós

15° / 5°

Marosvásárhely

18° / 8°

Székelyudvarhely

17° / 5°

Szerencsés napra készülhet, a körül-
mények úgy alakulnak, hogy irányító 
szerephez jut, illetve Ön diktálhatja a 
tempót. Most bátran kockáztathat!

Számos lehetősége adódik, hogy ka-
matoztassa képességeit. Azonban mi-
előtt bármibe is belekezd, mérlegelje 
az esetleges következményeket!

Próbatételek sorozata vár Önre. Ki kell 
állnia a nézeteiért, olyan körökben kell 
megvédenie az álláspontját, ahol ed-
dig csak visszautasítást tapasztalt.

Képtelen kézben tartani az események 
irányítását. Törődjön bele, hogy a mai 
nap nem az Ön tervei szerint alakul, 
ezért maradjon alkalmazkodó!

Legyen nagyon óvatos, ugyanis néhány 
meggondolatlan lépéssel könnyen 
elveszítheti mindazt, amiért eddig oly 
sokat küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Lépjen a tettek mezejére, és bátran 
ossza meg ötleteit a bizalmasabb kol-
légáival! Mérlegeljen minden szakmai 
tanácsot, mielőtt döntéseket hoz!

Bár fizikailag ma nem érzi magát a csú-
cson, szellemileg annál inkább friss. 
Ezért főként olyan munkák után néz-
zen, amelyek az ismereteit gyarapítják!

Ne vállaljon új teendőket, csak a folya-
matban lévőkkel foglalkozzék! Azokat 
részesítse előnyben, ahol csak pár lé-
pés választja el a végeredménytől!

Hivatásában törekedjék a hatékony-
ságra, ámde felesleges kockázatot ne 
vállaljon! Úgy intézze a napját, hogy 
jusson ideje a személyes ügyeire is!

Úgy érzi, túl nagy elvárásokat támasz-
tanak Önnel szemben. Igyekezzék vál-
toztatni ezen a helyzeten, és próbáljon 
meg kiállni az igaza mellett!

Uralkodó bolygója segíti ezúttal Önt 
abban, hogy túljusson a szakmájában 
előforduló nehézségeken. Tevékenysé-
ge során legyen továbbra is precíz!

Nagyratörő célok fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon 
bele. Ossza meg terveit azokkal, akik 
később a segítségére lehetnek!

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

Tisztelt Borboly Csaba megyeitanács-elnök úr! 2020. június 2-án a Fun 
FM rádióban arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy a tesztelés és 
kórházba vonulás he lyett inkább minden tünetmentes kontaktszemély 
maradjon otthon 2 hétig, és így továbbra is tudunk szabad helyet biz-
tosítani kórházainkban, meg így óvni tudjuk a kórházi alkalmazottakat. 
A műsort hallgatva felvetődött bennem néhány kérdés, amelyekre 
megkérem szépen, válaszoljon, mert az emberek fejében kételyek fogal-
mazódnak meg, és ebben a pokolian nehéz helyzetben az emberek hite-
les információkra kíváncsiak. A fent említett beszélgetésben elhangzott 
információk szerint pünkösdhétfőn a megyében újból jóval 100 alatt volt 
az elvégzett tesztek száma. Tudomásom szerint már 4 laboratórium is a 
megye rendelkezésére áll tesztek elvégzéséhez. Miért van szükségünk 
ennyi laboratóriumra, ha a megyében 100 alatti személyt tesztelnek? 
Ez az adat pedig csalóka lehet, mert a naponta elvégzett tesztek száma 
tartalmazza a kórház különböző osztályaira beutalt és onnan kibocsátott 
betegekét is. Szomorúan hallottam a rádióban, hogy ön úgy nyilatkozik a 
Covid-19-ről, mint egy szégyenletes dologról, és most már azt is értem, 
miért nem hozzák tudomásunkra, hogy az új eseteket mely helységekben 
diagnosztizálták. Én úgy gondolom, nekünk is jogunk lenne tudni, hogy az 
új eseteket hol sikerült azonosítani, hogy körültekintőbbek, óvatosabbak 
legyünk, amikor el kell haladnunk az adott településen, régióban. Más 
megyékben még a vállalatok nevét is közlik. Szerintem meg nem szégyen, 
ha valaki elkapta ezt az alattomos kórt, és ha az országos protokoll szerint 
kórházba kell vonulni vele, akkor így is kellene cselekedni. Azt is sajnálat-
tal ke llett hallanom öntől, hogy a kórházainkat spártai, elviselhetetlen 
helyként kell elképzelni, ahová még csak mobiltelefont sem szabad be-
vinni. Emiatt is azt tanácsolta ön a lakosságnak, hogy ha kontaktszemé-

lyek vagy ha megfertőződhettek a koronavírussal, maradjanak inkább 
otthon. A hétvégén olvasni lehetett azonban a kórház sajtórefe rensének 
szavaiból, hogy igenis be szabad vinni telefont, laptopot, táblagépet 
a kórterembe, és ezt a fertőzőosztályra beutalt egyik ismerősöm is 
megerősítette, méghozzá telefonon. Ha a tünetmentes személyek ki-ki-
lopóznak például vásárolni, akkor az egész falut vagy negyedet meg tud-
ják fertőzni, és azáltal is, hogy a szomszédnak ki nyújtják a pénzt, hogy ő 
vásároljon nekik. Azt tanácsolta ön, hogy az imént is említett személyek 
két hétig maradjanak önként otthon, de mi van akkor, ha 14 nap után is 
szórják még a vírust? Az is említésre méltó, hogy sok emberben félelem 
van amiatt, hogy a csíkszeredai pékipari vállalat munkaközösségének 
csak egy kis részét tesztelték, pedig egy ekkora vállalatnál, főleg hogy 
élelmiszeriparról beszélünk, célszerű lett volna minden dolgozó esetében 
elvégezni a teszteléseket. Láthattuk az egyik romániai fagylaltgyár e seté-
ben, hogy elég néhány fertőzött, és eluralkod hat a pokol. Attól tartok, 
hogy ha most önök lazábban veszik az ankétokat, és úgy a járványt magát 
is, akkor Hargita megye hamarosan a második Suceava lesz. Az ország 
több pontján is csökkent a rizikó, és szomorú lenne, ha a mi megyénk 
válna országos góccá. Tisztelettel,
Gyurka Csaba

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.
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