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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM TUDJA
– Van önök között gyógyszerész?
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A skót orvoshoz megy:
– Felírok magának egy szert, abból 
vegyen be minden két órában egy 
evőkanállal. Megértette? – mondja vizs-
gálat után az orvos.
– Megértettem, doktor úr, de kérem, 
legyen szíves felírni ... (poén a rejtvény-
ben)

Orvosnál

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8657
Dollár            4,1210
100 forint       1,3524

Vicc
– Mikor van a halászlében cipőfűző?
– ???
– Ha csukát is főztek benne.

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

Véleményét elküldheti

TROLL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
11° / 0°

Gyergyószentmiklós
11° / 0°

Marosvásárhely
12° / 1°

Székelyudvarhely
12° / 1°

Tisztelt Egy 56-os és Csak Csere! Illő tisztelettel köszönöm önöknek a 
Székelyhon november másodiki, keddi számának Az olvasó véleménye ro-
vatában megjelent bátor, támogató véleményüket. Biztatom önöket, hogy 
nemzeti ügyeinkkel kapcsolatosan megfogalmazott felelős véleményüknek 
becsületes magyar nevük vállalásával is adjanak nyomatékot. 
Veress Dávid

A koronavírus margójára: sajnos még mindig sokan gondolják azt, hogy 
a koronavírus csak mese, nem létezik. Jó lenne, ha a sajtó is többször 
foglalkozna a témával, hogy tudatosodjon az emberekben, hogy a 
kórházak igenis tele vannak koronavírusos betegekkel és lassan össze-
omlik az egészségügy. Értse meg mindenki, hogy fontos feltenni a masz-
kot (nem csak a szánkra, hanem az orrunkra is), fontos a távolságtartás 
és fontos, hogy ne most tartsunk házibulit, vagy bármilyen rendezvényt. 
Ha nem tartjuk be a szabályokat, hiába várjuk, hogy véget érjen ez a hely-
zet, saját magunknak köszönhetjük a következményeket. 
Cs. A. 

Hozta a formáját Marosvásárhely volt (Istenem, de jól hangzik, hogy volt) 
polgármesterének volt tanácsadója a ferdítés, uszítás, enyhén szólva a 
lódítás terén! Újra az etnikai, sovén kártyát (más nincs is a jámbornak) 
húzta elő a tarsolyából, kevés sikerrel. Ötezer lejre bírságolták meg M. 
Paşcant, mert ,,csak” helyt adott (eddig személyesen szokta) a közösségi 
oldalán a magyarokat gyalázó, becsmérlő hozzászólásoknak. Arra lennék 
kíváncsi, hogy ezek az eltévedt lelkek ki is fizetik a megérdemelt, szerin-
tem enyhe (a tetteikhez viszonyítva) bírságot? Tisztelettel. 
Cs. Ferenc

Áttekintőnek! Ön hol aludt eddig, vagy fül után muzsikál? Az úszás és 
korcsolyázás nem kötelező, opcionális. Sok nagyvárosban szeretnék, ha 
az apróságokat megtanítanák korizni és úszni (szinte ingyen) szakavatott 
tanárok, a sport szeretetét elültetve a kis lelkükben. Én nagyon remélem, 
hogy a jelenlegi csíkszeredai vezetés nem hátrál ki ebből a programból, 
mert négy év múlva megkapják a véleményünket.
Gedeon

Ötven-hatvan éve rendszeresen járunk világítani a csíkdelnei Szent 
János-templomkertbe. Meglepett a jelenlegi helyzet, bereteszelve a 
kapu, elhagyatott, gondozatlan a környéke. Hol van a gondnok, az egy-
háztanács, az esperesi hivatal? Vagy minden megy lefele a maga módján?
Közügyes

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

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
A
a

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
Kevésbé eredményes napra számíthat, 
ezért ne ragaszkodjék, hogy Öné legyen a 
vezető szerep. A fontosabb döntések meg-
hozatalát hagyja másra!

Vegyen erőt magán, majd emelkedjen felül 
a gondokon! Emellett maradjon diplomati-
kus, mert ha nyersen fogalmaz, könnyen 
megbánthatja a kollégáit!

Képtelen koncentrálni a feladataira, ezért 
csupán a kötelező teendőkkel foglalkoz-
zék! Újabb megbízatást ne vállaljon, a dön-
téseit pedig napolja el!

Hatékony napnak néz elébe, uralkodó boly-
gója mindenben támogatja Önt. Bátran 
álljon elő a kreatív elképzeléseivel, aztán 
lépjen a tettek mezejére!

Ne meneküljön el a felelősség elől még 
akkor se, hogyha kínosnak érzi a helyzetet. 
Bízzon a megérzéseiben és a probléma-
megoldó képességeiben!

Munkahelyén kicsit meginog az önbizal-
ma, emiatt túlbonyolítja a dolgokat. Job-
ban tenné, ha ezúttal a tényekre, valamint 
az észérvekre hallgatna.

Kiszámíthatatlanul viselkedik, ezért ne 
számítson komoly teljesítményekre! Vál-
toztasson a hozzáállásán, ha nem akar 
ellenségeket szerezni magának!

Ne habozzon, ha döntenie kell, mert képes 
lesz jó megoldásokat találni a gondokra! 
Szakmai tapasztalatát felhasználva kike-
rülheti a buktatókat is.

Alkalma adódik valóra váltani egy régebbi 
tervét. Olyan támogatókra talál, akik szinte 
mindenben kisegítik Önt, és számos kiváló 
ötlettel állnak elő.

Nyugodt napra készülhet. A pozitív szem-
lélete miatt képes ráhangolódni a prob-
lémákra, az esetleges nézeteltéréseket 
pedig sikeresen tisztázza.

Bizalmasa viszonyai révén most a végére 
járhat néhány bonyolult ügynek. A szemé-
lyes igényeit jól gondolja át, és mindenben 
legyen mértékletes!

A mai napon mindenben megfontolt, így 
több tevékenységre is kiterjed a figyelme. 
Készítsen ütemtervet, és tűzze napirendre 
a halogatott ügyeit!




