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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ORVOSNÁL
– ... egy órát és egy kanalat is.
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Könyvesboltban:
– Tehát egy Újtestamentumot parancsol, 
hölgyem?
– Igen, sőt ... (poén a rejtvényben)

Nahát...

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

VILÁGPOLITIKA 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Remekül viseli a megpróbáltatásokat. 
Kommunikációs képességével szinte 
mindent elér, optimizmusa pedig átse-
gíti a hivatali kellemetlenségeken.

Az elmúlt időszakban türelmetlenné 
vált, kevés dolog lelkesíti. Változtasson 
kicsit az életvitelén, és próbáljon meg 
vidám emberek társaságába kerülni!

Rendkívül tettre kész, így ma főleg a 
saját érdekeit helyezze előtérbe! Ám 
arra számítson, hogy ezzel ellenállást 
és ellenszenvet válthat ki a társaiból!

Nehezen halad a tevékenységeivel, 
néhány munkálata pedig holtpontra 
kerül. Ha változtatni szeretne a mód-
szerein, akkor azt apránként tegye!

Nem kapja a helyét, valami újdonság-
ra vágyik. Bízza magát a fantáziájára, 
ezáltal megtalálhatja a módját annak, 
mivel teheti a mai napot érdekessé.

Hivatásában komoly elhatározásra 
kényszerül, azonban nem lesz sok ide-
je mérlegelni. Ezúttal csupán a tudásá-
ra és a megérzéseire támaszkodhat.

Váratlan és szokatlan események tör-
ténnek meg önnel, így kénytelen lesz 
megoldásokat találni bizonyos kérdé-
sekre. Hagyatkozzék a tapasztalataira!

Eredményes napra készülhet. Figyeljen 
a részletekre, ugyanis bennük rejlik a 
sikeres megoldás kulcsa! Ma számít-
hat társai önzetlen támogatására is.

Kitartásának köszönhetően minden 
kötelezettségét maximálisan tudja 
teljesíteni. A sok munka mellett igye-
kezzék időt szánni a magánéletére is!

Sikeres napra számíthat. Képes min-
den körülményt gyorsan felmérni, és 
az összefüggéseket felismerve megol-
dásokat találni az adott problémákra.

Amennyiben kudarcok érik, fogadja el 
ezeket, azonban ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget nekik! Belső feszült-
ségét ne a munkatársain vezesse le!

Olyan problémákkal bízzák meg, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Ezért most nagy szüksége lesz kitar-
tására, önfegyelemre és kreativitásra.

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 Veress Dávid! Megkérlek, ne csak az egy 56-os és Csak Csere 
írására válaszolj, mert teszem fel, ők nem ismerik az előzményeket, ha-
nem méltányold a volt traktorgyári munkatársad írását, amely a Székely-
hon november 5-i számában jelent meg. Ahogy nevezed, küzdőtársaid, 
Búzás és Borbély, nem voltak azok, mert amikor ők hallatták a szavaikat, 
akkor súlyos börtönre ítélték őket, ha harcostársaid voltak, hol olvasni a 
te neved? Te, mint még írtam, szakszervezeti elnök voltál a volt Traktor-
gyárnál. Akkor volt értelme a nagy magyarkodásnak, na meg, hogy dr. 
Papp Kincses Emese! A nyomába sem léptünk sokan! Volt egy csíkszere-
dai újságíró, aki egy Ceaușescut dicsőítő verset írt, amely első sorainak 
első betűit lefele olvasva az jött ki, hogy KÖLTÉSZET ÉS KÉNYSZER, és ki 
jött rá erre, egy udvarhelyi magyar ember! A replika jogán U.i. Lehet nagy-
magyarkodni, de nem mell-, meg háti felirattal, hogy irodát követelünk az 
RMDSZ-nek. Anno! 
László András, Csíkszereda

Leszabályozták a feladatköröket és a teendőket – olvashattuk a lapban, 
vagyis tisztázták a feladatköröket, hogy elkezdhessék a közös munkát a 
csíkszeredai város- házán. Gondolom máris nekiláttak a cikkben is megem-
lített elmaradt városrészek, köztük Csiba legégetőbb és legsürgősebb 
problémáinak megoldásához, hogy végre ezek a területrészek is valódi, 
városi arculatot öltsenek. Ne csak a kiszabott és befizetendő adó legyen 
városi. Gondolok itt arra, hogy hozzálátnak az infrastruktúra megter-
vezéséhez és annak mielőbbi kivitelezéséhez. Közben azt is hallani, hogy 
valami gond van a városrész területével. Nem lehet tudni pontosan hol 
kezdődik és hol ér véget. Ezt kellene minél hamarabb tisztázni és he-
lyére tenni a helységnévtáblát, mert a jelenlegi szerint már az Olt-híd 
előtt mintegy 200 méterrel véget ér a város ezen a részen. Holott éppen 
ezután következik a csibai rész. Most éppen a Csiba utcában kellene újból 
betömni a gödröket, mert jelenleg szinte járhatatlan. Ugyanakkor jó lenne 
befejezni a 123F jelzésű megyei út elejének modernizálását is, ott ahol 
a Székelyudvarhely felé vezető országúttal kereszteződik, amely részen 
(kb. 1- 1,5 km) egybeesik a Csibai úttal. Az ott lakók már alig várják, hogy 
előremozduljon valami! 
Köz-ügyes

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               4,8668
 Dollár            4,0994
 100 forint       1,3580

Vicc
– Miért jó, ha kerekes kutad van?
– ???
– Mert oda tolod, ahova akarod.

Időjárás

Csíkszereda
15° / 1°

Gyergyószentmiklós
14° / 1°

Marosvásárhely
12° / 2°

Székelyudvarhely
15° / 3°23  11  18  3  27  22

19  15  20  21  1  +20

976421

447476

46  18  20  14  48  5

9781127

Lottó




