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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTSÉG!
– Nem, ott parkol az autóm.
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– Uram, nézze csak azt a csinos nőt! – 
fordul Kónya a mellette ülő férfihez a 
szálloda halljában. – Mit gondol, el tud-
nám csavarni a fejét?
– Nem tudom, de ha sikerül, kérem, 
okvetlenül mesélje el nekem.
– Nono! Talán maga is próbálkozni akar!
– ... (poén a rejtvényben)

Mit gondol?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8424
Dollár            4,0959
100 forint       1,3598

Vicc
– Mi a legjobb kutyakeverék?
– A pitbull-rottweiler, mert ha leharapja 
a lábadat, vissza is hozza.

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

Véleményét elküldheti

MÉLY VÁLSÁG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
25° / 9°

Gyergyószentmiklós
24° / 8°

Marosvásárhely
27° / 12°

Székelyudvarhely
26° / 12°

Valamikor 2019 június végén a román parlament megszavazta az új nyugdíj-
törvényt. Emlékeim szerint egyetlen törvényhozó sem szavazott ellene, 70-en 
pedig tartózkodtak, majd egy Iohannis nevű ember kihirdette érvényességét. 
Tehát minden a legnagyobb rendben. Ma e törvény alapján a román kormány 
tagjai elvesznek a nyugdíjasoktól 26%-ot és ezt ők emelésnek hazudják. Sztá-
lin Jóska ilyenkor csak csettint a pokol bugyraiban, és kissé irigykedve néz e 
román valóságra és beismeri, hogy még neki is van tanulnivalója. És ez min-
den vetületen így működik a román törvényhozásban. Már jöhet József Attila: 
„Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos”. Tisztelettel
Bilibók Károly

Tisztelt R. H. Ne szagolja ön többé a tulipánt, majd a magyar képviselet 
nélküli román parlament finom illatokkal fogja bódítani önt és a magyar-
ságot. Ön Úzvölgye és a Békás-szoros esetében nem látja a román „igaz-
ságszolgáltatás” szereplőit.
Ismeretlen 

Csíkszeredában a volt Gyopár szálló helyébe Lidl áruházat akarnak építeni, ahol 
megint háttérbe szorul az anyanyelvhasználat. Miért sétál Csíkszereda városa 
egyenesen a csapdába? Pedig nagyon sok különböző létesítményt lehetne ott 
létrehozni, ami székely közösségünket szolgálná. Ébredjünk fel végre! 
Bajna Levente 

A jelenlegi rendelkezések betartásával jó lenne az ősz folyamán megren-
dezni Csíkszeredában a Falu a városban rendezvényt, amit Mihály László 
kezdeményezett. Idősnek, fiatalnak, mindenkinek hasznára volna.
Székely Csaba

Igen kellemetlenek tudnak lenni a fekvőrendőrök (is), ha nem vagy későre 
veszi észre az autós és már nincs elég ideje lefékezni azelőtt, csökkentve 
a rázkódást. Ilyen van Csíkszeredában is, a Tető utca elején – rövid távon 
kettő is –, a Szent Ágoston-templom bejáratánál. Ott éppen még zajlik a 
Kalász negyed korszerűsítési munkálata. A fentiektől eltekintve, jó lenne 
minél előbb jelezni – akár ideiglenes táblával vagy felfestéssel, hogy idejé-
ben észleljék az arra járók. Egyébként az építő kötelessége, hogy – a kivi-
telezési munkálatok alatt is – biztosítsa a „zökkenőmentes” közlekedést!
Köz-ügyes

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.

Az olvasó véleménye
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Lottó

FELEJTSE EL NAPI GONDJAIT
A GONDŰZŐ ÉTTEREM

TERASZÁN!
• Megújult menükínálat
• Minőségi borok
• Fedett terasz

Házhozszállítás:
0731–021455

Mi minden járványügyi helyzetnek eleget teszünk, mert fontos,
hogy vendégeink biztonságban érezzék magukat!

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
Lendületesen áll neki a munkájának, és 
szinte mindenre talál megoldást. Tűzzön 
ki új célokat, majd kezdje el kidolgozni a 
sikerekhez vezető utat!

Kiváló érzékkel képes kezelni a meglepe-
tésszerű helyzeteket, és remek megoldá-
sokat talál a komplex kérdésekre. Marad-
jon továbbra is céltudatos!

Felgyorsulnak Ön körül az események, így 
szüksége lesz minden szakmai tapasztala-
tára, hogy átvészelje a mai napot. Óvakod-
jék a kockázatoktól!

Úgy tűnik, változtatnia kell a módszerein, 
a bevált megoldások nem hoznak ered-
ményt. Szedje össze a bátorságát, és le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Hirtelen döntései beláthatatlan következ-
ményeket eredményezhetnek. Ha lehet, 
ma ne rögtönözzön! Hagyja, hogy mások 
irányítsák a folyamatokat!

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert azok 
beláthatatlan következményeket eredmé-
nyezhetnek! Vonuljon a háttérbe, és bízza 
másokra az irányítást!

Hajlamos új módszereket bevetni, emiatt 
pedig kissé eltávolodik az eredeti elképze-
léseitől. Ha rendezi a gondolatait, minden-
re talál majd megoldást.

Meglepő fordulatokra készülhet, melyek 
később új megvilágításba helyezik a lehe-
tőségeit. Koncentráljon a részletekre, és 
cselekedjék racionálisan!

Felgyűltek a tennivalói, ezért most több 
irányba kell kiterjedjen a figyelme. Lehe-
tőleg maradjon mindenben megfontolt, és 
kerülje a spontán lépéseket!

Bátran belefoghat a hosszú távú terveibe, 
ugyanis a pozitív hozzáállásának köszön-
hetően ezúttal képes lesz a helyes irányba 
terelni a tevékenységét.

Rendkívül szerencsés napnak néz elébe, 
így bátran kockáztathat. Ámde bármibe is 
belekezd, előtte mérlegelje a lehetséges 
következményeket!

Megingott az önbizalma, ezért a mai nap 
cseppet sem alkalmas a fontos döntések 
meghozatalára. Szentelje idejét főleg a 
személyes kapcsolataira!




