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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
PEDIG NYUGODTAN...
– ... házasodnak a sarokról.
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Két idegen férfi egy kávéházi asztalnál 
egymás mellé kerül, és diskurálni kezd. 
Így szól az egyik:
– Nekem az esküvőnk előtt semmiféle 
intim kapcsolatom nem volt a fe-
leségemmel. És magának?
– Hm. Sejtelmem sincs. Szabadna tud-
nom... (poén a rejtvényben)

Nem tudja...

Valutaváltó

Euró               4,9275
Dollár            4,1566
100 forint       1,3866

Vicc

– Mi a hasonlóság az elem és a búvár 
között?
– Ha összekötik a sarkát, mind a kettő 
lemerül!

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

Véleményét elküldheti

ÉLETUNTAK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
28° / 15°

Gyergyószentmiklós
28° / 15°

Marosvásárhely
33° / 18°

Székelyudvarhely
31° / 17°

Több remek gondolat fogalmazódik 
meg Önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll 
elő, amelyek nem csak az Ön érdekeit 
szolgálják. Lépjen a tettek mezejére!

Ahhoz, hogy sikeresen túllépjen a buk-
tatókon, rendet kell teremtenie a gon-
dolataiban. Míg nem talál önmagára, 
képtelen teljesíteni a teendőket.

Minden erőfeszítése ellenére elkép-
zelései holtpontra kerültek. Közelítse 
meg más szemszögből a céljait, és ha 
szükséges, módosítson rajtuk!

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en most szinte minden betervezett te-
endőnek a végére tud járni. Maradjon 
kitartó, őrizze meg az önbizalmát!

Kissé felhalmozódtak a kötelezettsé-
gei. Haladjon céltudatosan, és hozza ki 
magából a lehető legtöbbet! Ne törőd-
jön az esetleges zavaró tényezőkkel!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugal-
mát, tervezze meg okosan a lépéseit!

Véglegesítésre váró teendők kerülnek 
ma napirendre. Igyekezzen időt nyerni, 
és mérlegelje a következményeket, mi-
előtt még döntéseket hozna!

Mozgalmas napra készülhet, egyebek 
közt fontos döntések meghozatalára 
kényszerül. Bármilyen elhatározásra 
jut, előtte konzultáljon a kollégáival!

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
amelyeket kihasználva előreléphet a 
karrierjében. Cselekedjen mindvégig 
észszerűen, ne kapkodjon el semmit!

Maradjon megfontolt, mert könnyel-
műsége negatív következményekkel 
járhat! Kerülje el az olyan szituációkat, 
ahol véleményt kell nyilvánítania!

Számos teher alól szabadul fel, így 
bátran előtérbe helyezheti az érdekeit. 
Vágjon bele új célkitűzésekbe, vagy 
engedjen magának egy kis pihenőt!

Nagy felelősséggel járó munkával bíz-
zák meg. Maradjon kitartó, ne hagyja, 
hogy elrettentsék a kezdetben nehe-
zen megvalósíthatónak tűnő munkák!

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 napokban ellenőrzési vizsgálatra mentem a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházba. A járóbeteg-rendelők átrendezése következté-
ben az onkológiai járóbeteg-rendelő is átkerült egy új helyre. A betegek 
számát és a várakozási időt figyelembe véve a biztosított előtér túl ki-
csi, másrészt nincsenek biztosítva ülőalkalmatosságok, ahol az amúgy is 
nehezen mozgó, idős betegek várakozhatnak. Egy másik, az illetékesek 
figyelmébe ajánlott észrevételem, ami a betegek nagy többségét érinti, 
az Eligard gyógyszer beszerzése körüli nehézség. A gyógyszer felírása 
után a beteg a recepttel a kezében sorra járja a patikákat, hogy valahol 
találjon gyógyszert, rendszerint sikertelenül, vagy ha valahol mégis talál, 
akkor irány vissza a kórházhoz, hogy beadassa az injekciót. Egy kis rá-
figyeléssel talán megoldható lenne a probléma, akár a kórházi patikán 
keresztül, akár szerződéses viszonyban egy patikával, ahol a beteg biz-
tosan beszerezheti a gyógyszert. Várom tisztelettel a kórház reakcióját.
Egy beteg

A csíkszentkirályi polgármester jogosan büszkén számolt be ta valy 
a temetői sétányok kialakításáról, de sajnos a füvet nem képesek 
lekaszáltatni, derékig érő fűben kell eljutnunk szeretteink sírjához. És 
nem lehet ezt a helyzetet az időjárásra, esőre fogni, tavaly is így volt. 
Akkor kaszáltatják le, amikor majdnem embermagasságú a fű, és ahogy 
kaszálják, a fű mind ráhull a sírokra. Illene kissé odafigyelni ezekre a 
dolgokra is.
Mária

Nagy érdeklődéssel olvastam Rákossy Botond József nyílt levelét a 
Székelyhon július 8-ai számában, amelyet a megyei tanács elnökének 
szánt. Egy elismert, tapasztalt, megfontolt szakember aggódó figyel-
meztetéseit olvashattuk, amelyeket, mondhatni, kötelező komo lyan 
venni. Saját tapasztalatom szerint is a mostani megyei vezető és 
holdudvarának egy része jól tenné, ha visszavenne a hiúságából, vagy 
ahogy a nyílt levélben olvassuk, a politikai vagy más jellegű gőgből, 
a növekvő önteltségből, a tévedhetetlenségre utaló magatartásból. Ez 
a levél a tiszta, egyenes, őszinte és felelős beszéd példája is lehet, a 
hivatalban lévő megyei elöljáróktól legtöbbször csak sok beszédet és 
szegényes tartalmat hallunk. Több nyitottságra, őszinte odafigyelésre 
van szükség a sokasodó kritikák irányába, a rossz döntések elkerülése 
érdekében is. Ebben a rovatban sokan azért nem vállaljuk a nevünket, 
mert az észrevételeinket a vezetők egy része sértésként veszi, kima-
gyarázza vagy félremagyarázza azokat, és nem jó a kisember számára, 
ha a hatalom pillanatnyi birtokosai rossz szemmel néznek minket. 
A múlt rendszerben is azért volt nagyon elterjedt jelenség a hivata-
losságok felé a névtelen levél, mert nem lehetett nyíltan, egyenesen 
megmondani valamit következmények nélkül.
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.
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