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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTSÉG!
– ... papagájnak képzeli magát.
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Házi ünnepséget tartanak a rendőrsé-
gen, ahol az arra érdemesek kitüntetést 
is kapnak.
Az ünnepség után az új rendőr halkan 
megkérdezi az idősebbet közvetlen 
parancsnokukról, akinek munkáját szin-
tén elismerték:
– Tulajdonképpen mit csinált az öreg, 
hogy ilyen szép kitüntetést kapott?
– Igazából semmit, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Ünnepségen

Valutaváltó

Euró               4,9486
Dollár            4,2830
100 forint       1,3685

Vicc

A skót bemegy a pékségbe, és így szól:
– Kérek egy kiló kenyeret, és csomagolja 
be egy mai újságba!

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

Véleményét elküldheti

BELPOLITIKAI KONZULTÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
10° / 5°

Gyergyószentmiklós
9° / 4°

Marosvásárhely
11° / 5°

Székelyudvarhely
10° / 6°

Székelyföldön is rengeteg az oltásellenes ember, a modern babonaság 
megszállottja. Hiába van hatékony oltóanyag, mert tájainkon az 
emberek nek sok helyen csak 8–10 százaléka van beoltva, miközben 
napról napra mind több ember hal meg, sokkal több, mint amennyi 
megjelenik a hivatalos statisztikában. Látom magam körül, hogy sok 
beoltatlan idős ember megbetegszik, lázas lesz, köhög, nehézlég-
zése jelenik meg, s 1–2 héten belül meghal otthon, mert kórházba 
sem kerül a beteg. Az amúgy is elnéptelenedő székely falvak még 
inkább kiürülnek emiatt is. Ezért a tragikus helyzetért az oltáselle-
nesek a felelősek szerintem, mert az állam igazán jól megszervezte 
a védőoltások beadását mindenkinek, de az ostobaság erőt tudott 
venni sok embertársunkon, ami miatt Románia Európa szégyenfoltja 
lett a járvány elleni védtelensége miatt. Oda jutottunk, hogy én már 
orvosként alig merek megszólalni az oltás mellett, mert nem hall-
gatnak meg, és sokan ellenségesen nyilvánulnak meg, kitartanak a 
téveszméjük mellett. Nagyon bánt mindez, és arra gondoltam, hogy 
minek is kell orvos és orvosi tanács az ilyen embereknek. Ha fiatal 
volnék, így még egy komoly okom lenne kivándorolni olyan országba, 
ahol orvosként is komolyan vesznek s értelme van annak, amit mon-
dok.
Egy orvos

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

Ne vállaljon felesleges kockázatokat, 
de azért törekedjen a hatékonyságra! 
Úgy intézze a napját, hogy a magán-
ügyek megoldására is jusson ideje!

A mai napon lehetőleg ne kezdjen új 
vállalkozásokba! Maradjon inkább a 
háttérben, és várja ki a megfelelő pilla-
natot, hogy a tettek mezejére lépjen!

Igyekezzen megőrizni a függetlenségét, 
azonban hallgassa meg kollégái javas-
latait is! A fontos lépések előtt mindig 
gondoljon a következményekre!

Ha lehet, ne vállaljon döntőbírói sze-
repet, mert most nem képes reálisan 
felmérni a körülményeket. Beavatko-
zásával csupán aláásná a tekintélyét.

Bizalmas viszonyai révén ezúttal a vé-
gére járhat néhány bonyolult ügynek. 
Személyes igényeit jól gondolja át, és 
mindenben legyen mértékletes!

Fogadja pozitívan a hivatásában 
bekövetkező körülményeket, és zárja 
ki a feszült szituációkat! Legyen maga-
biztos, álljon ki céljai mellett!

Hajlamos túlreagálni az Ön körül zajló 
eseményeket. Kerülje el azokat a hely-
zeteket, ahol véleménynyilvánításra 
vagy döntéshozatalra kényszerülne!

Magánéleti problémái negatív hatást 
gyakorolnak a munkahelyi teendőire. 
Mielőbb találjon megoldásokat a gond-
jaira, fogadjon el minden segítséget!

Lépéshátrányba kerül a tennivalóival, 
ezért vigyen fantáziát a munkájába! 
Maradjon objektív, és ne veszítse el a 
lelkesedését, ha akadályokba botlik!

Mozgalmas pillanatokra számíthat, 
amennyiben nem hagy szabad teret a 
környezetében élőknek. A mai napra 
csakis rutinfeladatokat tervezzen be!

Ma egyszerre több feladatba vág bele, 
emiatt viszont egy kisebb zűrzavar 
alakul ki Ön körül. Rendszerezze a 
tevékenységeit fontossági sorrendbe!

Szétszórtsága miatt hibát hibára hal-
moz az élete minden területén. Mielőtt 
még nagyobb bajba sodorná magát, 
próbáljon változtatni a hozzáállásán!

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 TELJES ADÁS MEGTEKINTHETŐ

Műsorunk vendége
Horváth István szociológus

Az emberek többsége
hamarabb elmegy imádkozni,

amikor bajban van, mint egy orvoshoz




