
2020.  OKTÓBER 15. ,  CSÜTÖRTÖK1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ INDIÁN
– ... nincs két perce, hogy elütött.

VALÓTLAN

SZÁMTANI
MŰVELET

PAJTA

TILTOTT
GYÜMÖLCS!

MÁTKA

LOMB-
SZŐNYEG

JÓTÁLL

HALÁSZ-
KELLÉK

ÜRES
TELEK!

SPANYOL,
OSZTRÁK,

SVÉD

EME PÁRJA

TONNA

NŐI
ÉNEKHANG

ATTÓL
FOGVA

HAJPÁNT
RÉSZE!

KIS TESTŰ
RAGADOZÓ

KATONAI
EGYSÉG

ERŐS
SZÁNDÉK
ELEKTRO-
MOSSÁG

TESLA

HENYÉL

S

... PACINO,
FILMSZÍNÉSZ

KÖLTŐI SZÍV

PAP
CELEBRÁLJA

E, E, E, E!

ZÁHONY
HATÁRAI!

NŐI NÉV

2
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A rendőr ül a rakparton. Kifog a vízből 
egy doboz gyufát. Próbálgatja meggyúj-
tani a gyufákat:
– Ez nem jó – dobja a vízbe –, ezt kidob-
juk. Ez sem jó – bedobja a vízbe –, ezt 
is kidobjuk.
Az egyik gyufaszál sercegve meggyul-
lad. A rendőr elmosolyodik, gondosan 
elfújja a lángot, a gyufaszálat pedig féltő 
gonddal zsebre teszi:
– ... (poén a rejtvényben)

A rendőr

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8734
Dollár            4,1566
100 forint       1,3404

Vicc

Hazamegy a kisfiú az iskolából, és mond-
ja az anyjának:
– Anyu, azt mondták a suliban, hogy 
nagy a fejem.
– Nincs abban semmi, kisfiam.

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

Véleményét elküldheti

BALKÁNI TÁRGYALÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
17° / 6°

Gyergyószentmiklós
17° / 5°

Marosvásárhely
19° / 9°

Székelyudvarhely
18° / 7°

Kissé felgyorsulnak Ön körül az ese-
mények. Hivatásában próbára teszik 
alkalmazkodókészségét, magánéleté-
ben pedig fordulatok következnek be.

Őrizze meg magabiztosságát, és ma-
radjon nyitott a környezetében élők 
felé! Ha szükségesnek tartja, segítse 
ki a társait javaslatokkal, tanácsokkal!

Bonyolult pillanatok várnak Önre. A 
nap eseményei annak függvényében 
alakulnak majd, hogy miként tudja ki-
használni a kínálkozó lehetőségeket.

Elégedetlen saját magával, valamint a 
teljesítményével. Tegyen rendet a gon-
dolataiban, közelítse meg más szem-
szögből az adódó problémákat!

Nehezen tud odafigyelni a munkájára. 
Ezért lehetőleg mellőzze a szellemi 
frissességet igénylő teendőket, csak 
rutinmunkákat részesítsen előnyben!

Bár ezúttal több terv is megfogalma-
zódik Önben, mégis egyszerre csupán 
egy feladatra összpontosítson. Hama-
rosan sikerélményekben lesz része!

Korábbi erőfeszítései most meghoz-
zák a várva várt eredményeket. Ha új, 
kockázatos tevékenységekbe vág bele, 
legyen nagyon elővigyázatos!

Hajlamos megtorpanni a nehézségek 
láttán. Változtasson megszokott mód-
szerein, és ne engedje, hogy a bizony-
talanság úrrá legyen érzelmein!

Néhány váratlan esemény felborítja a 
napirendjét. Maradjon határozott és 
céltudatos, tartsa kézben az irányítást! 
Ha szükséges, próbáljon rögtönözni!

Olyan műveletekbe kezdett, amelyek 
meghaladják a képességeit. Legyen 
rendkívül óvatos, és minden lépése 
előtt mérlegelje a következményeket!

Főleg a csapatmunkára helyezze ma a 
hangsúlyt! Ám úgy álljon ki társai cél-
kitűzései mellett, hogy eközben saját 
elképzelései is érvényesüljenek!

Munkájában ismeretlen területre té-
ved, így nehezen tud döntéseket hozni. 
Cselekedjen minden helyzetben racio-
nálisan, és fogadja el a tanácsadást!

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

Igen: meddig bírjuk? Pontosabban, meddig bírjuk megfizetni az élelmiszer, 
szolgáltatás stb. árait? – erről olvashattunk a lapban többször is az utób-
bi időben, amikor újra és újra felvetődött a nyugdíjemelés problémája. 
Annyi biztos, hogy szeptembertől 14%-kal nőtt a nyugdíjpont értéke az 
érvényben lévő és a jelenlegi törvényhozók által is megszavazott 40%-
os növekedés helyett. Azért, mert: és itt lehet(ne) sorolni a szak- és nem 
szakemberek érvelését, véleményét stb. Mi csak tartsuk be a törvényeket 
és/vagy törvényes rendelkezéseket. A jelenlegi csúcsvezetés majd eldönti 
s megmondja, mennyi pénz van és hol az emelésre. Nem arányosan – a 
kisebbeket nagyobb, a nagyobbakat pedig kisebb százalékkal, az arány-
talanságot csökkentő módon, hanem egyforma százalékkal mindenkiét. 
Azokét, akik munkájuk által éveken át hozzájárultak a nyug díjalaphoz, 
és azokét is, akik pl. a parlamenti padokban szunyókáltak egy vagy több 
mandátumon át sokkal magasabb nyugdíjakért. Aztán Mi történhet a nyug-
díjemeléssel címmel írott cikkében oktat minket – nem szakembereket 
és banki-naivakat – Iszlai József közgazdász. Ebből sok min dent megtud-
hatunk arról, hogy miért veszélyes a nyugdíjemelés megfelelő pénzalap 
hiányában. Sajnos azonban cikkéből nem derül ki, hogy érveiről – előze-
tesen – miért nem figyelmeztette a képviselőket, törvényhozókat stb., 
valamint a kereskedőket, piacosokat, illetve szolgáltatókat stb. Az előb-
bieket, hogy ne mind ígérjenek olyan nagy nyug díjemelést (hivatalosan, 
törvényesen), az utóbbiak meg hagyjanak fel az örökös áremeléssel. Majd 
egy Szemlélő is megírja véleményét (a fent említett) I. J. nyug díjemeléses 
cikke kapcsán. Mi – egymillión felüli – kis- meg közepes nyugdíjasok nagy 
izgalommal várjuk e témában a további fej leményeket. Maradunk a 14%-
kal, vagy lesz idén még vala mennyi kiegészítés (ígéret)? Addig is számol-
gatjuk, mire elég a mostani járandóság és miket (díjak, számlák, részletek, 
illetékek stb. kifizetését) lehet tovább halasztani a következő hónapig. 
Köz-ügyes

Tisztelt „Egy visszaemlékező”. Ha én most azt mondom, hogy Önnek min-
den szavát elhiszem és Borboly úrról azt nyilatkozom, hogy ártatlan, mint 
egy ma született bárány, akkor mi változik meg? Őt ugyanúgy bíróság elé 
fogják citálni, és e lap is fog tudósítani minderről, nekem meg nem tisztem 
utánajárni a vádnak. Elég, ha elolvasom, hogy megidézték mert a bíróság, 
nem hiszem, hogy dicsérő oklevél átadására hívta volna meg. Ha figyelmes-
en elolvasta volna írásomat, látná, hogy én nem vádoltam semmivel, sőt 
kifejtettem, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, de amíg nincs 
végzés a bíróságról, addig a bűnügyi eljárás hatályban van. Tehát ha egy 
pártnak bármilyen hatalma is van, illene legalább a látszatra adni. Jobb 
helyeken, ha egy vonat kisiklik, lemond a miniszter. Mi elvesztettük Almás-
mezőt, de nem mondott le senki, viszont amikor Úzvölgyét visszaítélték, 
nem győztek gyúródni a mikrofonoknál. Máskülönben Borboly úrnak van-
nak ilyen fegyverhordozói, mert emlékszem, mikor 2011-ben Á. Zs.-t civi-
lizáltan és demokratikusan kivezette a gyűlésteremből – amire én csak an-
nyit jegyeztem meg, hogy „sic itur ad astra” –, akkor egy B. E. nevű amazon 
fejtette ki dorgálóan véleményét irányomban. Tisztelettel, 
Bilibók Károly

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

A gyászjelentőket,kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail-címre.
A gyász
az uzene
A
a




