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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
RENDŐRÖK
– Nem fér bele, ott a kesztyűm.

TÖPRENGŐ

ESNI KEZD
AZ ESŐ

NEWTON

... GROSS,
NAGYBANI

E NAP

TÁBLA-
JÁTÉK

EGYETLE-
NEM!

TITKON
FIGYEL

NÉVELŐ

MÁZOL

SUGÁR

BIBLIAI
BÁRKÁS

... A PENÉSZ,
IRIGY

IGE-
VÉGZŐDÉS!

OROSZ
AUTÓMÁRKA

SZÓ-
TOLDALÉK

EGY
(ANGOLUL)
SPANYOL,

MÁLTAI, LUX.

ÉJFÉL!

SZÖKIK

MÉTER

HAJAT VÁG

KÉT GYOM!

ÁLLÓKÉP

BESZÉL

IGEFAJTA

...DÁB

ÜRES A LER!

A

Y

TÉVESEN
GÉPELŐ

AMPER
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Két vadász találkozik:
– Na, mi újság, öreg cimbora? – kérdi az 
egyik.
– Hát képzeld, éppen most vettem egy 
madarász ebet – meséli a másik.
– No, és hogy szolgál?
– Hát tudod, vagy nagyon átvertek, ... 
(poén a rejtvényben)

Vadászok

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8729
Dollár            4,1193
100 forint       1,3486

Vicc
– Tudod, miért jó magvas kenyeret enni 
a koleszban?
– Mert fel sem tűnik, ha csótány van 
benne.

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

Véleményét elküldheti

MÁSODIK HULLÁM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
6° / -3°

Gyergyószentmiklós
5° / -4°

Marosvásárhely
6° / 1°

Székelyudvarhely
6° / -1°

Hol is tart az a bizonyos, mintegy 5 millió személyt érintő/érdeklő nyug-
díjemelés? A kormány még november 14-én megtámadta az Alkotmány-
bíróságon a nyugdíjak 40%-os emelését a 14%-kal szemben. Vagyis a 
2020/135-ös sürgősségi kormányrendeletet, amely a 2020-as évre szóló 
költségvetés-kiegészítésre vonatkozik, illetve a 2020/136-os sürgőssé-
gi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt. A jelenlegi, feljelentést tevő 
kormány azzal érvel, hogy a törvényhozók nem azonosították világosan 
a javasolt növekedéshez szükséges pénzügyi forrásokat, annak fe-
dezésére, és amelyek a költségvetés egyensúlyát tükröznék, az alkot-
mányos rendelkezéseknek megfelelően. Egyébként a 40%-os növekedés 
a nyugdíjpont 1775 lejre való értéknövekedését eredményezné. Nos, az 
Alkotmánybíróság taláros testülete november 25-ére tűzte ki a tár gyalást. 
Remélhetőleg majd egy hét múlva eldől, hogy a jóváhagyott és érvény-
ben lévő törvény ereje lesz-e erősebb, vagy marad a kormány érvelése, 
hogy nincs pénz ekkora emelésre. Vajon mire támaszkodtak a törvény-
hozók akkor, amikor 2019-ben előterjesztették és jóváhagyták a 40%-
os növekedést? Hiszen a nyugdíjasok 1/3-a, mintegy 1,5 millió személy 
legtöbb 1000 lejből él(degél)t szeptemberben.
Köz-ügyes

Köszönet azoknak, akik oktatják, úszni tanítják a kiskorúakat. Az élet-
ben sok veszélyes eset bizonyította, hogy megmenekül vagy megment 
másokat valaki, ha tud úszni. 
Nagyi, akinek nem volt alkalma megtanulni

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

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

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
Ne hagyja, hogy a bizonytalanság romba 
döntse az elgondolásait! Bízzon a képes-
ségeiben, oszlassa el az aggodalmait, és 
gondolkozzon pozitívan!

Megszűnnek Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt az egyensúlyt, amire régóta 
annyira vágyott. Szenteljen több időt a sze-
mélyes ügyeire!

Kiszámíthatatlan magatartása miatt ko-
moly gondjai adódnak. Próbáljon meg 
változtatni a hozzáállásán, és vegye szá-
mításba társai javaslatait!

Komoly erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, 
hogy megőrizze az összhangot a környe-
zetével. Mellőzze azokat az ügyleteket, 
amelyek holtpontra kerültek!

Nehezen hajlik a kompromisszumokra, 
emiatt pedig hátrányos helyzetbe kerülhet. 
Találja meg a középutat, csak így számíthat 
mások segítségére!

Lehetőleg ne kockáztasson, maradjon 
olyan talajon, ahol magabiztosan tud mo-
zogni! A bonyolult feladatokhoz kérjen tá-
maszt bizalmasabb társaitól!

Ma nincs meg Önben az a lendület, amivel 
véglegesíthetné a folyamatban lévő felada-
tait. Új munkát ne vállaljon, és fogadjon el 
minden támogatást!

Elemezze ki az elmúlt időszak eseményeit, 
majd fedezze fel, hol követett el hibákat! 
Tegye túl magát a történteken, próbálja 
meg korrigálni a lépéseit!

Bár érdekes elképzelésekkel áll elő, ezeket 
ma nem mindenki méltányolja. Tervezze 
újra céljait úgy, hogy mindenki számára 
elfogadható legyen!

A hivatali körülmények kedvező fordulatot 
vesznek, így eredményekben gazdag nap 
vár Önre. Ne kapkodjon, várja ki türelem-
mel az alkalmakat!

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják, ezért válogassa meg, kivel 
működik együtt! Most csupán az aktuális 
tennivalókkal foglalkozzon!

Ezúttal lehetősége adódik arra, hogy a ma-
ga javára fordítsa az Önt érintő eseménye-
ket. Vegyen vissza kicsit a tempóból, de 
maradjon leleményes!




