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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
JÓL NÉZ KI...
– ... nincs rajtam a szemüvegem, te is jól nézel ki.
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Két kezdő filmszínésznő beszélget.
– Az első rendezőm megígérte, hogy ha 
teljesen rábízom magam, hozzásegít 
egy Oscarhoz.
– És? Nem hallottam, hogy kaptál volna.
– Dehogynem! ... (poén a rejtvényben)

Segítség

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8747
 Dollár            4,0073
 100 forint       1,3640

Vicc

A férj faggatja a feleségét:
– Drágám! Hol van a tea?
– Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok 
megtalálni. A tea a gyógyszeres fiókban 
van egy kakaósdobozban, amire az van 
ráírva, hogy só.

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

Véleményét elküldheti

GYŰLÖLETBESZÉD KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
1° / -5°

Gyergyószentmiklós
1° / -5°

Marosvásárhely
1° / -2°

Székelyudvarhely
1° / -4°

Nehezen fogadja a nehézségeket, az 
akadályok pedig arra ösztönzik, hogy 
új utakat keressen. Maradjon körülte-
kintő, és kerülje el a rizikós lépéseket!

A mai események kizökkentik Önt a 
megszokott nyugalmából. Személyes 
igényeit alaposan vizsgálja át, és lehe-
tőleg mindenben legyen mértékletes!

Rendkívül mozgalmas napnak néz 
elébe. Hamarosan felgyorsulnak az 
események, ezért türelemre lesz szük-
sége, hogy lépést tartson másokkal.

Az elmúlt időszak megviselte Önt fizi-
kailag és lelkileg egyaránt, ezért most 
ne várjon nagy teljesítményt magától. 
Csak a rutinmunkákra koncentráljon!

Eseménydús pillanatok várnak ma Ön-
re. Hivatásában több megbeszélésre 
készülhet, folyamatban lévő ügyei pe-
dig új megvilágításba kerülnek.

Ezúttal a kapcsolatok kerülnek előtér-
be. Főleg a magánéletére fókuszáljon, 
és kerülje a nézeteltéréseket! Mások 
miatt ne mondjon le céljairól!

Fontos változásokra készülhet, melyek 
hosszú távon a hasznára válhatnak. 
Cselekedjen racionálisan, vigyázzon, 
miként reagál bizonyos dolgokra!

Le kell küzdenie a kétségeit ahhoz, 
hogy komoly eredményeket tudjon el-
érni. Hallgasson az ösztöneire, semmi-
képp ne bízza a sorsát másokra!

Munkahelyén legyen határozott, és 
álljon ki döntései mellett! Vonja be ter-
veibe az Önnél tapasztaltabb társait is, 
hasznosítson minden javaslatot!

Mindenre magabiztosan reagál, így 
remekül alakulnak a dolgai. A sikerek 
szárnyakat adnak Önnek, és képes 
lesz véglegesíteni minden teendőt.

Váratlan fordulatoknak lesz részese. 
Ne engedje magát rábeszélni semmi-
féle üzletre vagy befektetésre! Határo-
lódjon el a kockázatvállalástól!

Tartsa kordában az indulatait, mert sok 
pozitív energiát veszíthet a vitákkal! Ma-
radjon toleráns, hagyja, hogy az esemé-
nyek haladjanak a maguk útján!

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

Felháborító, vérlázító, hogy a Magyar Országgyűlés nemzetbiztonsá-
gi bizottságának elnöki tisztségét is betöltő honatya, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom egyik parlamenti képviselője – Stummer 
János – legújabb posztjában a sátortetős műjégpálya átadása kapcsán 
a székelyföldi székely-magyar nemzetrész ellen hergeli/tüzeli a ma-
gyarországi adófizető polgárokat. A jelenleg elnöki tisztséget is betöltő 
honatya teljességgel méltatlanná vált e tisztségre, hisz a magyarországi 
ellenzéki koalícióhoz hasonlóan már nem először támadja a nemzetben 
gondolkodó magyar kormányt az erdélyi, a székelyföldi székely-magyar 
nemzetrész támogatása miatt. Véleményem szerint Stummer János nem-
kívánatos személy lett Székelyföldön!
Veress Dávid

Megkérem a csíkszeredai polgármesteri hivatalt, intézkedjenek, hogy 
akinek van saját udvara, az ne az úton tartsa az autóját. A Csobotfalva 
utcából kitérni a Kájoni János utcába életveszélyes, mert nincs kilátás se 
balra, se jobbra, és az út kanyargós. 
Ismeretlen 

Tisztelt ismeretlen! Most már mindenki nyomon követheti a kemény sovi-
niszta magot, hogy bejutott a parlamentbe is! Emlékeztetném, hogy a lécek 
és kockakő mellett kamiont és fémhegyű rönkmozgató szerszámokat is 
bevetett a Marosvásárhelyen „kulturális előadásra” behozott, leitatott 
Görgény-völgyi csőcselék. Nem lehet annyira sanyargatott helyzetben ez 
az ország, hogy minden alkalommal ne a magyar kártyát vegyék elő! Én 
nem vontam párhuzamot Románia és a volt Jugoszlávia között, de azt ki 
merem jelenteni, hogy ha a romániai magyarság nem higgadtan, megfon-
toltan és józanul reagál a sorozatos provokációkra, akkor itt is vérfürdő 
lenne, lett volna. Tisztelettel,
Cs. Ferenc

Tisztelt Cs. Ferenc polgártárs! Eszébe juttatom, hogy amíg Maros 
megyének 1990-től soha nem volt magyar prefektusa (Hargitának 
többször is), amíg Marosvásárhelynek mint megyeközpontnak 20 éven 
keresztül egy Florea nevezetű román ajkú egyén volt a polgármestere, akit 
önök választottak vissza nyilván, addig Csíkszeredának 1990-től csak 
ma gyar polgármestere volt, addig ön és a vásárhelyi magyar közösség 
néma csendben volt, nem írogattak ilyen felhevülten. Tehát, tisztelt uram, 
ön amíg Hargita megye prefektusának kinevezésén „búslakodna”, addig 
nézzen körül Maros megyében és Vásárhelyen, és ne legyen ott helyben 
csupán „nézőközönség”, mint eddig volt bizonyos ottani eseményeken 
1990-től errefelé. A gúnyos kritika arra a vidékre is ráfér. Üdvözlettel,
Egy vélemény

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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




