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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Nem tudom, én falusi vagyok.
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A börtönben egy cellába kerül egy füves, 
egy tűzoltó és egy szadista. Egyszer 
felsóhajt a füves:
– De jó lenne egy füves cigire rágyújtani!
A tűzoltó hozzáteszi:
– Aztán eloltani!
– ... (poén a rejtvényben)

Börtönben

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8686
Dollár            4,1221
100 forint       1,3718

Vicc
– Négy szőke nő fut egy esernyő alatt, és 
egyik sem ázik el. Hogy lehet ez?
– Nem esik az eső.

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

Véleményét elküldheti

VÉDŐOLTÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
8° / -1°

Gyergyószentmiklós
8° / -1°

Marosvásárhely
8° / 2°

Székelyudvarhely
9° / 1°

Tisztelt László András! A Székelyhon november 9-ei számának Az olvasó 
véleménye rovatában egyrészt megkérsz, hogy ne csak az Egy 56-os és a csak 
Csere írására válaszoljak, másrészt meg nem tudom, hogy milyen jogon, céllal, 
de ugyancsak megkérsz (inkább rám szólsz?!) hogy „méltányold volt traktor-
gyári munkatársad írását, amely a Székelyhon november 5-i számában jelent 
meg”. Bizonyos meggondolásból nem válaszoltam azonnal, és lám jól is tettem! 
De ettől függetlenül neked most sincs okod az idegességre, az indulatosságra, 
hisz én rendszerint és illő tisztelettel szoktam válaszolni mindazoknak, akik 
az elmúlt 30 év alatt nagyon sokszor névvel/névtelenül bátorítottak vagy tá-
jékozatlanul és alaptalanul támadtak. Tisztelt László András! Bárki minimális 
tisztelete ott kezdődik, hogy a becsületes nevén szólítjuk, azaz nem Búzásnak 
és Borbélynak, hanem Búzás Lászlónak és Borbély Ernőnek, ahogy ezt dr. 
Papp Kincses Emese esetében tetted. Nekem erkölcsi jogom, alapom van arra, 
hogy dr. Papp Kincses Emesét, Borbély Ernőt és Búzás Lászlót is 1990 után egy 
bizonyos időszakban igenis a küzdőtársaimnak is nevezzem, mert az akkori 
magyar érdekvédelmi szövetség keretében velük együtt, többen és közösen 
gondolkodtunk, vállaltunk és cselekedtünk az akkor folytonosan változó le-
hetőségek, lehetetlenségek, kihívások és támadások között is. Az általad 
nem tudom milyen céllal, de ismételten felemlegetett szakszervezeti vezetői 
megbízatást más beosztásom mellett, az akkori összeforrott és mindent vál-
laló munkaközösség törvényes megbízásából vállaltam el, és plusz javadal-
mazás nélkül becsülettel helyt is álltam a munkaközösségem segítségével és 
védelmére! Soha, de soha nem szégyellem azt a munkaközösséget, amellyel 
bármikor együtt küzdöttem. Ma is büszke vagyok rájuk, évtizedek távlatából 
is szívesen emlékszem mindenkire, és köszönöm, hogy az akkor ránk kény-
szerített hosszadalmas pereskedés alatt is konokul ki- és helyt is álltak. Ami az 
általad többször is emlegetett nagymagyarkodást illeti, azzal nem értek egyet. 
Ez tájékozatlanságból, netán rosszindulatból eredő megbélyegzés akar lenni?! 
Ez ellen, akárcsak az 1989 előtti román állambiztonsági pribékek által használt 
horthysta megbélyegzés ellen ma is a leghatározottabban tiltakozom! Székely -
-magyarságunk minden helyzetben való következetes és becsületes vállalása 
nem lehet kérdéses, ezért engem sem tudsz/lehet megbélyegezni, de ez nem 
is sérthet senki más nemzet fiát, netán még a jelenlegi román hatalmat sem! 
Az elmúlt 30 évben nemcsak székhelyért álltam ki nyilvánosan, de sok min-
den másért is, így egyebek közt felszólaltam a budapesti Nemzet Házában is! 
Neked is illő tisztelettel felajánlom a személyes találkozást, akárcsak a „volt 
egykori munkatársnak a traktorgyárból” néven megszólítónak! Tisztelettel,
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
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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
Olyan akadályokba ütközik, amelyek lelas-
sítják a tevékenységét. A fontos feladatait 
függessze fel mindaddig, míg meg nem 
találja meg a helyes utat!

Ezúttal mellőzze a gyakorlati dolgokat, 
szenteljen több időt a viszonyaira! A mai 
nap kiválóan alkalmas a mélyben húzódó 
nézeteltérések tisztázására.

Bizonytalan a magatartása, ezért a komo-
lyabb kérdésekben csakis azután hozzon 
döntéseket, ha már konzultált egy Önnél 
tapasztaltabb személlyel!

Az elmúlt időben számos kompromisz-
szumot vállalt, ennek következtében sok 
munkája a helyes irányba haladt. Alkalma 
lesz ezeket véglegesíteni.

Fontos kérdésben kell ma állást foglalnia. 
Közelítse meg a problémát több irányból, 
és ha nem látja tisztán a megoldást, hall-
gasson az ösztöneire!

Nem képes közös nevezőre jutni a környe-
zetében élőkkel. Alaposan gondolja át a 
teendőit, majd készítsen egy ütemtervet, 
amely mentén haladhat előre!

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul, 
ezért amennyiben teheti, kerülje el a 
konfliktushelyzeteket! Kizárólag az aktuá-
lis tennivalóira koncentráljon!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei végé-
re, amelyek rengeteg energiáját emésztet-
ték fel. Az elért sikerek erőt adnak majd 
Önnek a folytatáshoz.

Lehetőleg most ne tegyen figyelemfelkeltő 
dolgokat, mert hamar a kritikák kereszttü-
zébe kerülhet. Maradjon a háttérben, és 
őrizze meg a nyugalmát!

Különleges lehetőség sodródik az útjába, 
amely felgyorsíthatja a munkáját. Hasz-
nálja ki ezt a helyzetet, azonban maradjon 
mindvégig elővigyázatos!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
lendületesen halad a feladataival. Ha a se-
gítségét kérik, legyen készséges, és senkit 
se utasítson vissza!

Rendkívül fontos döntés elé állítják. Ennek 
meghozatala befolyásolhatja a magánéle-
tét is. Ha szükségesnek érzi, kérjen egy kis 
gondolkodási időt!




