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Lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ANYA ÉS FIA
– ... hogy két fülem van?
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Az egészségügyi kongresszuson egy or-
vos készülődik a beszédéhez. Forgatja a 
kézzel írt jegyzeteit, de rádöbben, hogy 
nem tudja elolvasni a saját kézírását. 
Ezért aztán így kezdi a mondókáját:
– Hölgyeim és Uraim! ... (poén a rejt-
vényben)

Nem tudja

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8672
 Dollár            4,1637
 100 forint       1,3415

Vicc

Egy szlovák találkozik egy magyar 
emberrel, aki egy motort tisztogat. 
Megkérdi:
– Vaša motorka?
– Nem, fából készült.

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

Véleményét elküldheti

ELSŐ A BIZTONSÁG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
12° / 2°

Gyergyószentmiklós
11° / 2°

Marosvásárhely
13° / 5°

Székelyudvarhely
13° / 4°

Lehetőleg ne vállaljon túl sok felada-
tot, ugyanis a mai napon csakis a saját 
erejére számíthat! Maradjon optimista, 
keresse az egyszerű megoldásokat!

Engedjen szabad utat a kreativitásá-
nak és fantáziájának! Tevékenysége 
során vesse el a megszokott munka-
módszereket, alkalmazzon újításokat!

Legyen mindenben következetes, és 
figyeljen oda az apró részletekre! Töre-
kedjen a tökéletességre, ne elégedjen 
meg az átlagos megoldásokkal!

Hajlamos engedni a kísértésnek, 
 emiatt elhamarkodott döntése ket hoz-
hat. Őrizze meg az önuralmát, és ne 
hagyja, hogy felgyűljenek a problémái!

Munkahelyén szinte mindenre ingerül-
ten reagál, emiatt még a rutinteendőit 
is csupán félvállról teljesíti. Halassza el 
a döntésre váró tevékenységeit!

Szenteljen nagyobb figyelmet a szemé-
lyes viszonyaira és a családtagjaira! A 
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó félreértések tisztázására.

Óvakodjék a nézeteltérésektől, mert a 
viták csak elterelik a figyelmét a fontos 
kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 
Önhöz, legyen készséges!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fe-
jében, pár közülük megvalósítható, és 
biztos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon 
másokat is bevonni a terveibe!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Gyors helyzetfelismeréssel és dip-
lomáciai adottságával most remekül 
feltalálja magát minden helyzetben.

Remek tempóban halad a tennivalói-
val. Arra viszont ügyeljen, hogy társait 
ne bántsa meg, mert a lendület hevé-
ben hajlamos nyersen fogalmazni!

Kiváló lehetőségek adódnak a szak-
mai továbblépésére. Azonban mindezt 
csak akkor tudja megvalósítani, ha 
képes lesz objektív döntéseket hozni!

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 
munkájára hangolódni. Ha módjában 
áll, olyan munkákkal foglalkozzon, 
amelyek nem igényelnek segítséget!

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

Engedtessék meg nekem is, tudatlan, egykori traktorgyári, olajos, munka-
ruhás munkásnak, hogy az SMS rovatban indított „eszmecseréhez” néhány 
gondolatot fűzzek, anélkül, hogy Veress Dávid urat sérteném, ez távol áll 
tőlem. Viszont gyakorta megjelenő írásait olvasgatva – és csak ennyi – 
nem látok semmi konkrét, gyakorlatba ültetett, az itteni ma gyarság jogaiért 
küzdő tevékenységet részéről, az egy hazafias hangzású, ugyanazt ismétel-
gető, röviden megjelenő mondókáin kívül. Ha valaki újságban sorozatban 
mondja el, hogy mit szeretne vagy szeretnénk, az még csak egy vérszegény 
reménykedés. A változás utáni 30 év alatt körbe voltunk véve csupa hősök-
kel, koszorúztunk, emlékeztünk, emlegettük hőstetteinket és ezzel annyi. 
Közben az orrunk elől hordták el gyárainkat, fiataljaink százával vonultak 
külföldre a jobb megélhetésért, de mi csak szüntelen koszorúztunk és 
szob rokat avattunk, huszárok is lettünk, de több munkahely csak nem lett. 
Bátran kiálltunk a nagy semmiért. Hogy Szlovákiában mit ígért a minisz-
terelnök az ottani magyaroknak, az egy dolog, de attól mi még Romániában 
éldegélünk. És hogy mennyire furcsának tűnő ez a „küzdelem” Veress úr 
részéről, aki például egy augusztus eleji újságcikkben azt mondta, hogy 
„misét mondatok Buzás László, Borbély Ernő és Dr. Papp Kincses Emese 
küzdőtársaimnak”. Már csak az is nevetséges, hogy a hiúság hová vezet, 
kikhez próbál felemelkedni, azokhoz, akik közül Buzás és Borbély a börtön-
ben is ültek 5-5 évet. A baj ott kezdődik, amikor a csere megtörtént és vele 
együtt az eszme is... 
Tisztelettel, Veress úr egykori munkatársa a traktorgyárból 

Tisztelt kinevezett és megválasztott vezetők! Nem oldódott meg a króni-
kus betegek gyógyszerellátása. Székelyföldön több mint száz patika van, 
de egyikben sincs például Siofor, a cukorbetegek alapgyógyszere. Vajon 
ezzel is az anyaországra kell várni? 
Tisztelettel, Pirula 

Egyetértek Róbert nevű aláíróval, aki az sms-rovat november 4-i számában 
megjegyzi, hogy a csíkszeredai volt polgármesternek voltak jó oldalai is, de 
azt is néha felrúgta sokszor arrogáns, nyers, lenéző magatartásával, hiszen 
őt többnyire a város sportélete érdekelte, a sokoldalú beruházások és sok 
más nehéz ügy Szőke alpolgármester vállát nyomta. Még emlékszünk, 
többek között kötelezte, hogy az apróságok járjanak úszni, korcsolyázni, 
holott tudtunk arról, hogy más nagyvárosokban, ahol arra volt lehetőség, 
nem kötelezte ilyesmire az iskolákat, nem szerepelt a kötelező iskolai pro-
gramban. Reméljük, hogy az új polgármester ,,lehajlik” és meghallgatja a 
szülők, polgárok véleményét is, és majd együtt döntenek fontos dolgok-
ban, ahol arra szükség lesz.
Áttekintő 

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




