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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
GYEREKEK
– Nem, tanár úr, fogorvos.
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– Hölgyem, ön hamarosan férjhez megy 
– mondja a gömbjébe bámuló jósnő az 
ügyfélnek. – Ugyanakkor látok a közel-
ben egy férfit is, aki ezt mindenáron 
meg akarja akadályozni.
– Igen – bólint a nő – ... (poén a rejt-
vényben)

Jósnőnél

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8573
Dollár            4,1038
100 forint       1,3573

Vicc
Az anyós felhívja orvos vejét.
– Fiam, kificamodott a bokám, most mit 
csináljak?
– Sántítson mama, sántítson!

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

Véleményét elküldheti

XXXXX KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
24° / 10°

Gyergyószentmiklós
25° / 10°

Marosvásárhely
29° / 13°

Székelyudvarhely
27° / 13°

Osztozom Feketerez Gyulának a minapi sms-rovatban közölt tömör gon-
dolataival. Annyival kiegészíteném, hogy nézzük csak a közelgő hely-
hatósági választásokra készülő jelöltek hirdetőtáblákra kifüggesztett 
fényképeit, neveit, és elgondolkozol, hogy e sok ismerős arc tényleg 
oda való-e, alkalmas-e az előttünk álló évek kihívásaira, vagy csak amo-
lyan „egyet próbálok én is” alapon, egy kis juttatásért valahogy eltelik 
jelszóval, elgyűléseljük az éveket, szó nélkül, semmi javaslatot nem téve 
hónapokon át, nehogy kinevessenek. Márpedig ilyen volt, és még lesz is. 
Tehát majd meglátjuk a hónapok és az évek teltével, hogy mi lesz a konk-
rét megvalósítás a sok elképzelésből, mellőzve a hangoskodást, a nagy 
székely hazafias fitogtatást. Mert már megérett az, hogy dolgozni kell, 
mégpedig sokat, vidékünk fejlesztéséért. Talán ezzel érünk el valamit 
itt, Székelyföldön, mással kevésbé. Nyitás kell minden irányba, keresve 
a jót, mások tapasztalatát hasznosítva, azt, ami javunkra válhat, nem a 
beszűkült gondolkodást folytatni és a bezártságot. Összefogás és csapat-
munka, aki kilóg a sorból, álljon ki végleg, ez a megoldás.
Eszme-csere

Igen, kell nyitni, de védelem sehol. Amíg a nagyáruházakba, bankokba 
be se lehet menni minimális szűrés nélkül, addig az iskolában a szűrés 
a szülőkre van bízva, a tantestületnek, a pedagógusoknak nincs meg-
engedve. A kezdésnél nem kell orvosi igazolás a gyerekről – ha vala-
ki munkába akar állni, enélkül nem teheti meg –, ha hiányzik, amikor 
visszamegy, akkor sem kell igazolás. Ez az igazolás az orvostól mindig 
kellett mostanáig, most, járványidőben nem kell, nem kell írásos papír 
a szülőktől se, hogy egészséges a gyerek. Tehát védelem semmi, igaz, a 
gyerekekre talán annyira nem veszélyes a vírus, de mi lesz a pedagógu-
sokkal, a nagyszülőkkel, ha a gyerekek egymástól felszedik? Legalább a 
szülői nyilatkozatra szükség volna, de hát...
Feketerez Gyula

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
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Lottó

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
Ne vállaljon új tennivalókat, csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzon! Most 
bátran kézbe veheti azokat is, amelyekkel 
eddig nehezen boldogult.

Keressen megbízható személyeket, és osz-
sza meg velük az ötleteit! Most nem kell 
attól tartania, hogy visszaélnek az Öntől 
kapott információkkal.

Nyugodtságának köszönhetően könnye-
dén talál segítséget, ha elakad. Ne en-
gedje, hogy a környezetében lévő feszült 
hangulat ennek véget vessen!

Rendszerezze a feladatait, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontossági 
sorrendet, így szinte minden kötelezettsé-
gének eleget tehet!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
első lépésként próbáljon békés hangulatot 
teremteni maga körül! Használja ki a diplo-
máciai adottságait!

Több lehetősége nyílik arra, hogy megvaló-
sítsa terveit. Már csak élnie kell a kínálkozó 
alkalmakkal, és kamatoztatnia a tudását, 
tapasztalatait.

Nagy lendülettel, illetve ösztönös tisztán-
látással hozza meg a döntéseit. Folytassa, 
amihez nekikezdett, és törekedjen még 
magasabb szintre jutni!

Ne vegyen minden megjegyzést személyes 
sértésnek! Jelenlegi helyzetén csak akkor 
változtasson, ha azzal nem veszélyezteti 
az anyagi biztonságát.

Az elmúlt időben befektetett munka végre 
meghozza gyümölcsét. Ámde ne feledkez-
zen meg azokról, akik segítették, amikor 
Ön épp feladni készült!

Maradjon következetes, és próbáljon 
előrelátó lenni, ha a végére akar járni a 
betervezett teendőknek! Szükség esetén 
fogadja el a felkínált segítséget!

Úgy érzi, nagyobb a teher a vállán, mint 
amivel képes megbirkózni. Fordítsa ener-
giáit a megoldások keresésére, és ha kell, 
kérjen segítséget!

Kezelje észszerűen a dolgokat! Helyezze 
háttérbe saját érdekeit, ugyanis hosszú tá-
von sokat veszíthet, ha szabad utat enged 
a feszültségnek.




