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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁNY ÓRA VAN?
– Esküszöm, hogy csak ez az egy.
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Egy hölgy felkeresi azt a klinikát, amely 
garantálja a kliensek gyors fogyását.
– A férjemtől egy csodálatos ajándékot 
kaptam, de nem tudok belebújni.
– Asszonyom, ígérjük önnek, hogy a mi 
diétánknak köszönhetően felveheti az új 
ruhát.
– Nem ruháról van szó, ... (poén a rejt-
vényben)

Klinikán

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8691
 Dollár            3,9609
 100 forint       1,3490

Vicc

– Miért nem akarnak pártpolitikust köz-
társasági elnöknek a politikusok?
– Mert őket már ismerik.

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

Véleményét elküldheti

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
5° / -3°

Gyergyószentmiklós
4° / -4°

Marosvásárhely
7° / -1°

Székelyudvarhely
6° / -2°

Az elmúlt időben felgyűlt megterhelés 
kihatással van a teendőire. Vonuljon 
háttérbe, és készítsen új terveket, 
amelyekkel fellendítheti karrierjét!

Változtasson eddigi hozzáállásán, és 
lépjen túl a negatív élményeken! Fe-
dezze fel, hol tévedett, a tanulságok 
révén pedig korrigálja lépéseit!

Amíg nem fejti meg belső feszültségé-
nek okait, képtelen lesz továbblépni. 
Tegye rendbe gondolatait, és állítsa 
helyre az egyensúlyt önmagában!

Uralkodó bolygója sok energiával tölti 
fel Önt. Minden kényes problémán 
felül tud majd emelkedni, a sikerélmé-
nyek pedig új kihívásokra ösztönzik.

Rendkívül bizonytalan, és sok hibát 
követ el a munkálatai során. Lehetőleg 
kerülje el azokat a szituációkat, ahol 
esetleg döntésekre kényszerülne!

Sok mindenbe belekezd egyszerre, 
ám ezzel csak részeredményeket ér 
el. Amennyiben sikerélményeket akar, 
rendszerezze a tennivalóit!

Kerülje el az elhamarkodott lépéseket, 
főleg amikor anyagi dolgokról van szó! 
Értékelje saját képességeit, mindig áll-
jon ki az elképzelései mellett!

Igyekezzen nyitott lenni az új dolgok 
befogadására, és merjen változtatni 
korábbi elgondolásain! A váratlan hely-
zetekben viselkedjen diplomatikusan!

Elérhető közelségbe kerülnek a céljai, 
az eredmények kizárólag a kitartásán 
múlnak. Maradjon megfontolt, és tart-
sa meg az optimizmusát!

Körültekintően vágjon bele az új ten-
nivalók kivitelezésébe! Őrizze meg a 
nyugodtságát, és legyen segítőkész, 
amikor segítségért fordulnak Önhöz!

Teljesítménye hanyatlásnak indul, ezt 
főleg a tisztázatlan kérdések keltik. 
Vegye napirendre ezeket az ügyeket, 
mielőtt rosszabbra fordulna a helyzet!

Hasznos információk kerülnek a birto-
kába, amelyek felgyorsíthatják egyes 
munkafolyamatait. Bárhogyan is ala-
kul a napja, maradjon következetes!

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 Kukorica János! Először is megértettem, hogy én a nagyok szemé-
ben egy jelentéktelen, IQ-hiányos, törpe gnóm vagyok és hogy merek itt 
olyanról picsogni, hogy: „Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni...” Vagyis 
ahol nem neked főznek, ott ne kavarj! Örvendj, hogy jogod van szavaz-
ni. Érdekes, e jogom már a sötét diktatúrában is megvolt, és ott is meg-
mondták, kire kell voksolni. Nincs új a nap alatt. Azonkívül Ön benyomul 
az én diszkrét (bizalmas, nem nyilvánosság elé való, személyes) vadász-
területemre, amikor az én pártpreferenciámról érdeklődik. Most ezt csak 
azért nem árulom el, mert nem a közre tartozik, és másként sem ildomos 
ezzel büszkélkedni, habár így megmarad Önnek az a lehetősége, hogy 
bármit feltételezzen rólam, de lelke rajta, ha az elégtétel. Biztos, hogy 
ha Önt is megdicsérik ellenfelei, arra nagyon büszke. Én is ilyen büszke 
vagyok. Végezetül el kell ismerjem hibámat, ugyanis  érdekképviseletünk 
már a kezdetekkor leszögezte a járható utat. Ez pedig a kis lépések poli-
tikája, mert aztán azzal minden elérhető. Azóta (három évtized) is e kis 
lépéseket gyakoroljuk, és a prosperálásnak nincs határa, elég csak szét-
nézni Székelyföldön és nemzeti létünk viszontagságain. (Nem a magyar 
állam megvalósításai között.) De nézzük József Attilát: „Nem hittem létet, 
hogy könnyebben tenghet, /aki alattomos./ Sem népet, amely retteg, 
hogy ha választ, /Szemét lesütve fontol sanda választ /és vidul, ha toroz./ 
Várom Iluska reagálását. Tisztelettel,
Bilibók Károly

Több olyan hagyományunk is van, melyekben az egyik főszerep a zajkel-
tés, mint például a téltemetés, és mindenik célja a gonosz elűzése. Sokan 
ma már megmosolyogják az ilyen kifejezéseket, mint gonosz elűzése, 
rossz szellem elkergetése meg hasonlók, még akkor is, ha elismerik, 
hogy eleink nemcsak hiedelmek, de tapasztalat és tudomány szintjén is 
tudtak olyasmikről, melyeket ma legtöbben kényelemből, érdektelenség-
ből vagy éppen félelemből egy kézlegyintéssel elintéznek. Ha nem lennék 
állat barát, elsősorban kutyabarát, én is kedvelném a petárdákat. Pont 
any nyira, mint ahogy gyerekkoromban, csak most már kicsit másként, 
más szemszögből nézve: a hagyományok szemszögéből.
Ismeretlen

Ausztriában sorompóval zárják le a turistalátványosságoknál az utakat, 
és belépő ellenében csak annyi embert engednek fel a hegyre, amennyit 
a hegy és a kiszolgáló egységek elbírnak, ha megtelt, akkor a többi mehet 
haza. Vagy azokat engedik fel, akiknek foglalt szállásuk van, és nincs ilyen 
tumultus, mint Hargitafürdőn. Ennyi autóval már a rendőrök se tudnak mit 
kezdeni, nem beszélve arról, ha wc-re menne vagy enni-inni akar az ember, 
és baleset, rosszullét esetén a mentő se tud közlekedni.
Ismeretlen

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




