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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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MINDIG
A FEJÉT

ÜTIK!

KÖNNYED

ÁLLATKERT

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

ANTENNA-
TÍPUS

TEST-
GYAKORLÁS

ARGON

BICIKLIZŐ
(BIZALMAS)

KÖRÜLBELÜL,
(RÖVIDEN)

TEREM-
SPORT

OLASZ,
TÖRÖK

AZ
INFORMÁCIÓ

EGYSÉGE

TONNA

ZACSKÓBA
CSOMAGOL

KALUGA
FOLYÓJA

TÜZET
SZÜNTETŐ

LITER

TASZÍT

ORIGÓ

A, A, A, A!

INDÍTÉK

VÉDŐ

A

NEM IS
ARRA!

2/3 BOT!

-...,
-VEL

IPSZILON

KÖLTŐI
NAPSZAK

... TOLSZTOJ

AZ ÉSZ
SPORTJA

FOGOLY

POÉN

Kovácsot két év börtönre ítélik.
– Ha jól viseli magát – mondja az 
igazgató – megengedjük, hogy 
mesterségének megfelelő munkakörben 
dolgozzon. Mi a foglalkozása?
– ... (poén a rejtvényben)

Ítéletkor

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8715
Dollár            4,1132
100 forint       1,3601

Vicc

– Ki az igazán kövér?
– Aki ha átmegy a TV-d előtt, lemaradsz 
két epizódról.

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

Véleményét elküldheti

KAPCSOLÓ 2020 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 3°

Gyergyószentmiklós
10° / 3°

Marosvásárhely
9° / 5°

Székelyudvarhely
10° / 4°

Munkahelyén több elvárásnak kell 
megfelelnie. Gazdálkodjon az erejével, 
vegyen vissza a lendületéből! Csakis a 
fontos munkákra összpontosítson!

Vizsgálja át a folyamatban lévő felada-
tait, vigyen kreativitást a munkájába! 
Szakítson a régi módszereivel, majd 
helyezze új alapokra a célkitűzéseit!

Tisztességesen kiáll mások ügyeiért, 
önzetlensége pedig hamarosan meg-
hozza gyümölcsét. Megnő a tekintélye, 
és elismerésben is részesítik.

Komoly sikereket érhet el, amennyiben 
kibontakoztatja fantáziáját. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a 
szerencse most Ön mellé szegődik.

Remek hangulatot teremt maga körül, 
és készséggel áll rendelkezésre, ha va-
laki segítséget kér Öntől. Hamarosan 
meglepő fordulatokban lesz része.

Eredményes napra számíthat, ha sike-
rül úrrá lennie a hangulatváltozásain. 
Mindehhez viszont kitartásra, vala-
mint nagy önfegyelemre lesz szüksége.

Félreértések jellemzik a napját. Ha te-
heti, óvakodjon a kényes helyzetektől, 
ugyanis ezúttal még a kisebb nézetel-
térések is komoly vitákká fajulhatnak!

Olyan fordulatokra készülhet, amelyek 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. 
Legyen rugalmas, és igyekezzen alkal-
mazkodni a változó körülményekhez!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert 
azok most különösen fontosak! Csele-
kedjen észszerűen és következetesen!

Helyezze a hangsúlyt a kényes prob-
lémák megoldására! Járjon a végére a 
tisztázatlan kérdéseknek, ne hátráljon 
meg az esetleges akadályok láttán!

Lehetősége adódik új szövetségeket 
kötni és megerősíteni jelenlegi viszo-
nyait. Legyen nyitott mindenkivel, de 
ne hagyja magát kihasználni!

Ma nem várt események következnek 
be, ami miatt kénytelen rögtönözni. 
Használja képzelőerejét, és ha szüksé-
gesnek érzi, bátran kockáztasson!

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

A Székelyhon napilapban olvastam, hogy az őszi lombtalanítás no-
vember 7-én zárul. Mit tegyünk mi, szerencsétlen adófizető állampol-
gárok, ha a természet úgy döntött, hogy még a fákon tartja a lom-
bokat? Mert a polgármesteri hivatal sajtóosztálya szerint ezután csak 
térítés ellenében szállítják el a zöld hulladékot.
Ismeretlen

Az illetékeseknek – helyi tanács, csend- és rendőrség stb. – ajánlatos 
lenne nappal s úgy estefelé szétnézniük a helységekben, nincsenek-e 
segítségre szoruló hajléktalanok a közhelyeken, és intézkedniük. 
A napokban például két személyt is láttam a szabadban feküdni 
Csíkszeredában. Az egyik a Testvériség sgt. és a Lendület sétány 
kereszteződésénél, a zöldövezeten (szerencsére másnap már nem volt 
ott). Egy másik valamivel fennebb, az egyik fedett autóbuszmegállóban 
felszerelt padon rendezkedett be. Még november 12-én is ott volt, 
hát – arra jártamkor – megkérdeztem, miért nincs bent valamelyik 
menhelyen a melegben. Elég nehézkesen beszélt, egyre azt hajtogat-
ta, hogy neki nincs 350 leje, hogy koronavírustesztet készíttesen, s 
anélkül nem mehet be egy menhelyre. Csak remélni tudom, hogy az 
illetékesek (egyébként ez ott van éppen az éjszakai, családi orvosi 
ügyelet tömbháza előtt) rövid időn belül intézkednek, még mielőtt 
súlyos következményei lehetnek a hideg időben való kint alvásnak.
Köz-ügyes 

Befizetett adólejeink sorsa címen nagyszerű és szakszerű átfogó 
elem zést olvashatunk Gereb Lászlótól a Székelyhon november 12-ei 
számában, amely öt székelyföldi város 2020 első félévére vonatkozó 
költségvetését tárja elénk, érthető grafikonokkal illusztrálva a bevé-
telek és kiadások szempontjából és hogy ezekből ki mennyit valósí-
tott meg. Mint az elemzésből világosan kiderül, Csíkszereda élen jár 
a bevételek terén, de a megvalósított beruházások, fejlesztések és 
egyebek terén is, ami a kiadások megvalósításai közé sorolandó. A 
kételkedők és Csíkszereda leköszönt városvezetését elszámoltatni 
sóvárgók olvassák el figyelmesen a kitűnő elemzést, saját maguk és 
mások megnyugtatására. 
Áttekintő

Igaza volt annak az sms-írónak, aki a gyerekek kötelező, a volt 
csíkszeredai polgármester utasítására elindult úszás- és korcsolyázá-
si programját vetette fel. A szülők munkából kellett vigyék, félig vize-
sen vissza az iskolába tanulni télen-nyáron a gyermekeket. Ilyenkor 
hol voltak az iskolabuszok? Ha valaki tanítani akarja a gyermeket, az 
tegye meg tanítás után, és ne kötelezzenek erre minden gyermeket. 
Nem minden gyermek lesz sportoló felsőbb utasításra. 
Kálmán

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

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