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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– ... Lent áll a kapuban.
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A lány a megbeszélt időben felmegy a 
fiú lakására, aki már régóta fűzi. Kap-
kodva vetkőzni kezdenek, majd amikor 
már teljesen meztelenek, a fiú így szól:
– Te, be kell vallanom valamit. Nekem te 
leszel az első nő az életemben!
– Ezt a pechet! – szisszen fel a lány. – 
Hogy én mindig ... (poén a rejtvényben)

Vallomás

Valutaváltó

Euró               4,9268
Dollár            4,1640
100 forint       1,3766

Vicc
Két töltés beszélget:
– Nagyon rosszul nézel ki.
– Te sem vagy Coulomb.

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

Véleményét elküldheti

DEKOLTÁZS 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
27° / 13°

Gyergyószentmiklós
28° / 13°

Marosvásárhely
33° / 18°

Székelyudvarhely
30° / 15°

A Székelyhon tudósítása szerint idén ősszel megnyitják Gál Sándor 1848–
49-es székely honvédtábornok csíkszentgyörgyi emlékházát. S bár a 
tudósítás szerint viszontagságos története van az egykori honvédtábornok 
1800-as évek elején épült szülői házának, de az 1990 utáni történések azt 
bizonyítják, hogy ahol van elkötelezettség, áldozatkészség, elszántság és 
a közjó érdekében tett önzetlen közösségi összefogás, ott bizony semmi 
sem lehetetlen. Hiszem, hogy a műemlék jellegű emlékház látogathatóvá 
tételével nem csupán a székely honvédtábornokunk emlékének adóznak 
a csíkszentgyörgyiek, de ugyanakkor székely településeink polgárainak 
is azt üzenik, hogy mindenütt mentsük meg és tegyük rendbe a törté-
nelmi személyiségeink, székely szellemi nagyjaink emlékházait. De túl 
az emlékházakon, a sírhantjaik is igazi élő zarándokhellyé válhatnának, 
mert bátor szellemi honvédekre a jelenben és a jövőben is nagy szüksége 
lesz a székely népnek! Bizony.
Veress Dávid

A zetelaki tornaterem javításának avatóján Gagyi Erika, a kézilabdacsa-
pat vezetője és edzője is megérdemelt volna egy elismerő szót, elvégre az 
elért sikerek neki köszönhetők.
B. Irénke

Csíkszentmihályon hosszú idő után megjelentek az áramszolgáltató alkal-
mazottai villanyórát olvasni. Nem kellene a lakosságot értesíteni előtte, 
hogy tartózkodjon otthon vagy a szomszédnak adja oda az óra állását? 
Lehetőség most van rá, a tanács oldalán kiírhatták volna.
K. N. 

Szégyen és siralmas, hogy néz ki a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi 
római katolikus temető. A gaz és a fű derékig ér, mindenütt ezerszámra 
spanyol csigák, a nagy szeméttároló és környéke leírhatatlan látványt 
nyújt. Ilyet még a megyében nem tapasztaltam, a munkások csak a 
sírásással törődnek. Hol vannak a gondnok urak?
Ismeretlen

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
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Lottó

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
Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, társai nem tudnak lé-
pést tartani Önnel, akkor induljon el egye-
dül a kitűzött céljai felé!

Komoly megpróbáltatások várnak Önre, kí-
sértéseknek lesz kitéve. Ha nem működik 
az önuralma, könnyen negatív kimenetelű 
dolgokba keveredhet.

Munkahelyén, illetve magánéletében 
egyaránt válaszútra kerül. Lehetőleg ne 
hozzon elhamarkodott döntéseket, inkább 
hallgasson a józan eszére!

Mai teljesítményei elsősorban az időzíté-
sen fognak múlni. Szervezze meg okosan 
a munkáját, gondolja át, kiket lenne érde-
mes bevonni a terveibe!

A mai napon fontos események veszik kez-
detét. Amennyiben képes lesz lendületben 
tartani a dolgokat, előrelépésre számíthat 
a tevékenységében.

Bár minden jel arra mutatott, hogy elszá-
mította magát, ügyei kedvező irányt vesz-
nek. Lépjen a tettek mezejére, használja ki 
ezt a helyzetet!

Le kell küzdenie a kétségeit ahhoz, hogy 
komoly eredményeket tudjon elérni. Hall-
gasson az ösztöneire, semmiképp ne bízza 
a sorsát másokra!

Bár az aktuális körülmények ma gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon meg 
időnként visszavenni a tempóból! Legyen 
mindenben megfontolt!

Ma olyan körülményekkel szembesül, 
amelyek új perspektívákat nyithatnak meg 
Ön előtt. Járjon nyitott szemmel, és hasz-
náljon ki minden lehetőséget!

Gondmentes napra készülhet, minden a 
célkitűzése szerint alakul. Csupán az anya-
gi kérdéseket kell kézben tartania, a többi 
szinte magától elsimul.

A sok megoldatlan tennivaló most kapko-
dásra ösztönzi Önt. Rangsorolja a köte-
lezettségeit, csak azokkal foglalkozzon, 
amelyek nem tűrnek halasztást!

Az elmúlt időszak megviselte Önt fizikailag 
és lelkileg egyaránt, ezért most ne várjon 
nagy teljesítményt magától. Csak a rutin-
munkákra koncentráljon!

ÉVES AZ

Részletek: fb/optikaelit
Tel.: 0751 288 886

JÚLIUS 9-ÉN ÉS 10-ÉN
   NÉZZ BE
     PROGRAMJAINKRA!

Az ajándék látásvizsgálat mellett

akár az új szemüveged

is megnyerheted!




