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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIT GONDOL?
– Nem, de én vagyok a férje.

Nagypapa mesél az unokának a háborús 
emlékeiből:
– Egyszer egy teljes századot tettem 
harcképtelenné, teljesen egyedül.
– Te tüzér voltál?
– ... (poén a rejtvényben)

Emlékek

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

ÚJRAPOZICIONÁLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A meglepetések jellemzik a mai napját. 
Igyekezzék olyan megoldásokkal elő-
állni, amelyekkel összhangba hozhatja 
a kollégái terveit a sajátjaival!

Kiszámíthatatlanul viselkedik és túlre-
agálja a dolgokat. Vonuljon a háttérbe, 
és adja át az irányítást azoknak, akik 
képesek reálisan felmérni a helyzetet!

Merészen áll neki a tennivalóinak, ki-
egyensúlyozottságának köszönhetően 
pedig könnyedén túllép az akadályo-
kon. Maradjon mindvégig céltudatos!

Próbáljon meg új megoldásokat találni 
azon kérdésekre, melyekkel elakadt. 
Bízzon önmagában, szakítson a sztereo-
típiákkal, és vesse be a fantáziáját!

Váratlan helyzetek húzzák át a számí-
tását, így a tevékenysége során több 
próbatétel vár ma Önre. Maradjon kö-
rültekintő, és figyeljen a részletekre!

Hivatásában új perspektívák nyílnak 
meg Ön előtt, amelyek által előbbre 
léphet a karrierjében. Bárhogyan is 
határoz, jól gondolja át a lehetőségeit!

Ne ragaszkodjon mindenáron a ko-
rábbi elképzeléséhez, mert könnyebb 
úton is elérheti célját! Legyen nyitott a 
rendkívüli események befogadására!

Ezúttal szinte minden tevékenysége 
pozitív irányba halad. Használja ki ezt 
a pozitív hullámot, és járjon a végére 
minden folyamatban lévő ügyének!

Figyeljen oda a részletekre, mert ben-
nük rejlik a sikeres megoldás kulcsa. 
Karrierje magasra ívelhet, ha a magá-
néleti problémáit a háttérbe szorítja.

Munkahelyén a jelenlegi körülmények 
kissé előnytelen helyzetbe sodorják 
Önt, így szüksége lesz a tapasztalatá-
ra, hogy túllépjen a kritikus pontokon.

Zsúfolt napnak néz elébe, váratlan 
akadályokkal szembesül. Amennyiben 
szükséges, legyen készséges a kol-
légáival, de őrizze meg függetlenségét!

Őrizze meg a higgadtságát, és minden 
kérdést ésszerűen közelítsen meg! Vá-
lassza mindig az egyszerű megoldáso-
kat, használja fel a tapasztalatait!

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 Szemlélő! A Székelyhon napilapunk augusztus 26-i, szerdai száma 
sms- rovatában megjelent véleménye kapcsán illő tisztelettel figyelmébe 
ajánlom (nem üzenem, ahogy azt ön a Szemlélő álarcába rejtőzve tette!) 
a következőket. A keresztényi és nemzeti értékekre építő, nemzetben 
gondolkodó magyar kormányunk az Alaptörvényben felelősséget vál-
lalt a leszakított nemzetrészekért is, s azért indította el a nemzet köz-
jogi egyesítését, hogy minden magát magyarnak valló polgár a magyar 
nemzet tagja lehessen ilyen módon is. Bizonyára ezt nem ezért tette, hogy 
a leszakított magyar nemzetrészek, így az erdélyi, a székelyföldi magyar 
nemzetrész polgárai is ne fogalmazhassák meg véleményüket, akár a Bu-
dapesten felépített Nemzet Házának a kérdésében is. Igaz ugyan, hogy 
választhatósági jogot még nem, de szavazati jogot már biztosított, adott 
azoknak, akik a visszahonosítás vagy a honosítás által magyar állampol-
gárságot kaptak. De közelebbről el kell jönnie annak is, hogy a leszakított 
magyar nemzetrészeknek törvényesen megválasztott képviselete legyen 
a budapesti Nemzet Házában is! Tisztelt Szemlélő! Mi az őseik szálláshe-
lyén, a Székelyföldön élve becsülettel építjük, szépítjük és helytállásunk-
kal ugyanakkor próbáljuk védeni az ősi szülőföldünket, de még az őseik 
sírhantjait is. Mi itt nem a mások gyarmatán élünk, hanem az egység-
es magyar nemzet része vagyunk és maradunk, leszakíthatatlanul. Em-
berségünk, magyarságunk, és székelységünk becsületes, következetes, 
bátor és nyílt vállalása nem magyarkodás, nem székelykedés, de nem is 
holmi ugrálás, hanem megfellebbezhetetlen kötelesség! A magyarkodás 
kifejezés használata megbélyegző, ezt csak az ellenségeink használták 
és használják még ma is! ,,A jövő nem a hajlongóké, hanem az egyenes 
derekú,égre néző magyaroké”. (Nyirő József)
Veress Dávid

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

Valutaváltó

Euró               4.8387
Dollár            4.0672
100 forint       1.3607

Vicc
– Ide nézzen, üzletvezető úr! Mit csinál 
ez a légy a levesemben?!
– Ha jól látom, a mellúszást gyakorolja.

Időjárás

Csíkszereda
32° / 15°

Gyergyószentmiklós
31° / 14°

Marosvásárhely
34° / 17°

Székelyudvarhely
33° / 17°28  6  29  15  21  31
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