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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SKÓTOK
– ... én vittem körbe a perselyt.
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– Rá akartam szoktatni a kutyámat, 
hogy vakkantson hármat, ha enni kér. 
Hónapokig tanítottam, naponta megmu-
tattam neki.
– És, vakkant?
– Az istennek sem... Sőt nem is eszik ad-
dig, amíg... (poén a rejtvényben)

Kutyafáját!

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8319
Dollár            4,2813
100 forint       1,3722

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

Véleményét elküldheti

PRÓBA SZERENCSE... KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

27° / 17°

Gyergyószentmiklós

26° / 16°

Marosvásárhely

30° / 19°

Székelyudvarhely

29° / 18°

Pozitív változások várnak Önre, ha 
kellően nyitott arra, hogy befogadja 
azokat. Legyen határozott, és próbálja 
felismerni az előnyös szituációkat!

Figyelmetlensége miatt zsákutcába 
sodródnak a munkálatai. Közelítse meg 
más szemszögből a kérdéseket, és al-
kalmazzon egyszerű megoldásokat!

Kiszámíthatatlanul alakulnak a dolgai, 
ezért számos próbatételre készülhet a 
feladatai során. Őrizze meg a nyugodt-
ságát, és cselekedjék óvatosan!

Hagyja figyelmen kívül a negatív be-
nyomásokat, és kizárólag az aktuális 
teendőire koncentráljon! Ütemezze be 
a mai napját, ossza be az energiáit!

Megterhelő napra készülhet. Ha ered-
ményeket szeretne elkönyvelni, akkor 
fogadja el a felkínált segítséget, és 
használjon ki minden előnyös alkalmat!

Szokatlan események bonyolítják a 
mai napját. Mielőtt bármilyen döntést 
hozna, mérlegelje a körülményeket, és 
vegye fontolóra a társai javaslatait!

Túlságosan sokfelé kötelezte el magát, 
ezért nem képes mindennek eleget 
tenni. Igyekezzék megőrizni a higgadt-
ságát, és rangsorolja a tennivalóit!

Nézze a dolgok jó oldalát, és ne bosz-
szankodjék minden apróság miatt! A 
megérzései most hozzásegítik Önt a 
sikerekhez az élet minden területén.

Hivatásában alaposan fontolja meg a 
lépéseit, ugyanis visszafordíthatatlan 
eseményeket idézhet elő! Magánéle-
tében váratlan fordulatokra készülhet.

Ha lehet, ne dőljön be minden előnyös-
nek tűnő ajánlatnak! Elemezze ki a 
részleteket, kérjen gondolkodási időt, 
vagy adja át a lehetőséget másnak!

A szerencse ez alkalommal Ön mellé 
szegődik. Amennyiben lehet, akkor 
se tágítson a célkitűzéseitől, ha más 
irányból jobb körülményeket ígérnek!

Tele van energiával, szellemi teljesít-
ménye irigylésre méltó. Bátran tűzzön 
ki magának új célokat, majd kezdje el 
kidolgozni a sikerekhez vezető utat!

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

Érdekes, a gyergyószentmiklósi kórházi verekedők ahelyett, hogy 
hálásak lennének, hogy kezelik őket, holott soha semmit nem fizettek 
az egészségügyi rendszernek, orvost bántalmaznak. Ez a követ-
kezménye annak, hogy esetükben hiányzik a felelősségre vonás, és a 
kormány felelőtlenül politizál.
R. H.

Felhívom a székelyudvarhelyi rendőrség és a lakók figyelmét, hogy fi-
gyeljenek a városban, mivel hétfőn, június 29-én déli 11 óra 30 perckor 
megtámadtak a vásártéri sorompónál egy 67 éves nyugdíjas hölgyet. 
Udvarhelyi lakos

Tisztelt Veress Dávid! Még egy lépés, és rövidesen az egykori csíkszere-
dai traktorgyár áldozata lesz. Mi volt az a rendkívüli rendszerellenes 
tevékenysége önnek az 1980-as években az egyszerű munkás minőség, a 
szakszervezeti beosztás és egyéb jövés-menés mellett, hogy önről kellett 
volna valakik besúgjanak a szekunak? Kérem tisztelettel, ne vigye túlzás-
ba. Akkor ott, a gyárban ön is, mint sok száz más munkás, alkalmazko-
dott a körülményekhez, végezte munkáját. Hogy ön törtetőbb, fontosko-
dóbb volt másoknál, nem vitatjuk, főleg mindjárt az 1989-es decemberi 
változások utáni hetekben, hónapokban, amikor ön is társszervezője 
volt a traktorgyári tüntetéseknek, hol Deáky igazgató mellett, hol el-
lene, hol Benkő főmérnök mellett, mikor ellene. Nemde? Ugyanakkor 
kérdezhetnénk önt, hol volt, amikor privatizálás címen bizonyos egyének 
aprópénzen megvásárolták a traktorgyárat, majd jó pénzért eladtak 
ócska vasként mindent, ami a gyárban mozdítható volt? Talán jó lenne 
erről a fájdalmas fejezetről írni az olvasóknak, ne állandóan saját maga 
áldozatáról, sajnálkozásairól, hőstetteiről, mert nevetségessé válik. 
Egykori munkatársa 

Azt szeretném megkérdezni a csíkszeredai kórház vezetőségétől, hogy 
tudnak eltűnni egy beteg asszony személyes iratai a sürgősségen vasár-
nap délelőtt úgy, hogy szerda délután kerülnek elő? Gondolom, nem be-
folyásolja a beteg ellátását az okmányok hiánya, amelyeket mindennap 
rajtam kerestek, majd előkerültek valahonnan. Tisztelettel
Sz. Elemér

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.

Az olvasó véleménye

Piac utca 7. szám 
Főút 171. szám 

0751–288886 (Csíkszereda)
0744–371743 (Csíkszentdomokos)

optikaelit
elit_optika
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