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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– ... Füttyentettél, drágám?
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Kovács feldúltan érkezik haza.
– Ma aztán jól odacsaptam a főnököm 
asztalára!
– Na végre! – csillan fel Kovácsné 
szeme. – És mit szólt hozzá?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mit szólt?

Valutaváltó

Euró               4,9488
Dollár            4,1693
100 forint       1,4218

Vicc

Rablók pakolják át a lopott cuccot a 
ko csiból a hajóra. Egyszer csak jön a 
rendőr.
Az egyik rabló megszólal:
– Bukjunk le!
Elkezdi a másik:
– Hahó, itt vagyunk!

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

Véleményét elküldheti

ÁRFOLYAM 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 5°

Gyergyószentmiklós
22° / 5°

Marosvásárhely
24° / 8°

Székelyudvarhely
24° / 7°

Őrizze meg nyugodtságát, és minden 
kérdést észszerűen közelítsen meg! 
Válassza mindig az egyszerű megoldá-
sokat, használja fel tapasztalatait!

Legyen barátságos a társaival, nega-
tív véleményeit tartsa meg magának! 
Minél nagyobb az önuralma, annál na-
gyobb népszerűségre számíthat.

Próbatételek várnak Önre, ki kell áll-
nia nézeteiért, illetve olyan körökben 
kénytelen megvédeni álláspontját, 
ahol eddig nem mozgott otthonosan.

Minden erőfeszítése ellenére holtpont-
ra kerültek az elképzelései. Közelítse 
meg más szemszögből a céljait, és ha 
szükséges, módosítson rajtuk!

Maradjon türelmes azokkal a kollégái-
val, akik kevesebb aktivitással, illetve 
munkabírással rendelkeznek, mint Ön. 
Szakítson időt a magánéletére is!

Ne számítson segítségre, ám az útjá-
ba kerülő akadályok elől se hátráljon 
meg! Ha lassan is, de rendre mindent 
meg tud majd oldani saját erejéből.

Engedjen a megérzéseinek, és ne 
hagyja, hogy bárki is keresztülhúzza 
számításait! Legyen toleráns, illetve 
megértő a környezetében élőkkel!

Tisztázza azokat a nézeteltéréseket, 
amelyek egy ideje nyomasztják Önt! 
Próbálja meg félretenni az önfejűségét, 
és induljon tovább tiszta lappal!

Ne hagyja, hogy kicsússzon a kezéből 
az irányítás! Csak addig lesz képes úr-
rá lenni a helyzeten, amíg tudja, merre 
lép tovább. Kerülje a rögtönzést!

Kössön kompromisszumot, ha nem 
akarja vitákkal tölteni a mai napot! Ha 
mégis ragaszkodik az elveihez, komoly 
nézeteltérésekre kell számítania.

Hivatásában új perspektívák nyílnak 
meg Ön előtt, amelyek által előbbre 
léphet a karrierjében. Bárhogyan is 
határoz, jól gondolja át a lehetőségeit!

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is eltávolítsa Önt a 
célkitűzéseitől! Szenteljen több időt a 
magánéletére, illetve a kapcsolataira!

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

Tisztelt csíkszeredai egészségügyi vezetők! Szívből gratulálok az új kar-
diológiai fejlesztésnek. Ilyenkor Isaac Newton mondása jut eszembe: 
„Azért tudtam távlatba nézni, mert az elődeim vállára támaszkodtam”. 
Így történt most is ebben a helyzetben. Önök túl fiatalok ahhoz, hogy 
tudják, 1971-ben dr. Jakab Kálmán létesítette a kardiológiai osztályt, 
amit felszerelt 6 monitorral (akkoriban a Fundeni kórházban csak 8 
volt), dr. Csizmás József bevezette a Fentanil kezelést, dr. ifj. Jeszensz-
ky Fe renc végezte az első trombolízist, és dr. Zsidó Ágnes, visszatérve 
hollan diai tanulmányairól, az akkori híres Kardiológiai Intézetből, 
végezte el az első ultra hangos szívvizsgálatot (ECO). Természetesen itt 
meg kell említeni az akkori nagyon jól felkészült asszisztensgárdát és a 
kisegítő személyzetet, akik nélkül nem létezik gyógyítás. Figyelmükbe 
ajánlom, olvassák el Fodor Sándor kisregényét: Egy nap egy élet, és Far-
kas Árpád művét: Asszonyidő. Tisztelettel,
Daradics Mónika főbiológus, Csíkszereda

A magyarországi szivárványos szörnykoalíció az előválasztási cirku-
szában ismét sérelmezi a határon túli (értsd külhoni) magyarok szavazati 
jogát! Ezzel a nemtelen és nemzettelen magatartásukkal valójában csak 
az elutasításukat erősítik az akaratukon kívül, csak területileg leszakított 
Kárpát-medencei magyar nemzetrészek körében. De akár azt is mondhat-
juk, hogy a szivárványos szörnykoalíció tagjai egytől egyig nemkívánatos 
személynek tekinthetők a külhoni magyarok szemében. A külhonban, az 
őseik szálláshelyén élő magyaroknak nemcsak az elvitathatatlan sza-
vazati jog jár, de mielőbb az ugyancsak elvitathatatlan választhatósági 
jogukat is rendezni kellene! A nemzetegyesítés közjogi folyamatában, a 
budapesti Nemzet Házában ezt is napirendre kell tűzni!
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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




