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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ANYA ÉS LÁNYA
– ... miért olyan ősz a nagyanyó.
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A skót fia öt pennyt kér az apjától.
– Négyet kértél? Minek neked három? 
Elég neked kettő. Nesze, itt van egy! ... 
(poén a rejtvényben)

Skótul csattan

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8861
 Dollár            4,0908
 100 forint       1,3314

Vicc

– Bácsi, kérek egy léggömböt!
– Elfogyott, fiacskám. Az előbb egy néni 
mindet megvette az unokájának.
– És hol van az a néni?
– Ott száll a templom fölött.

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

Véleményét elküldheti

NEHÉZFIÚ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
4° / -1°

Gyergyószentmiklós
4° / -2°

Marosvásárhely
6° / 1°

Székelyudvarhely
5° / 0°

Nagy lendülettel tevékenykedik, egy-
szerre több munkálatnak akar a végére 
járni. Saját érdekében jobban teszi, ha 
most kissé visszavesz a tempóból.

Rátermettségének köszönhetően ké-
pes véglegesíteni számos folyamatban 
lévő munkát. Mielőtt új teendőkbe kez-
dene, mérlegelje eddigi helyzetét!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a 
váratlanul felbukkanó problémákra. 
Ne változtasson az elvein, és továbbra 
is lényegre törően cselekedjen!

Tartsa távol magát a negatív gondo-
latoktól! Tegyen eleget a munkahelyi 
követelményeknek, ám ne hajtsa túl 
magát! Maradjon mindig mértékletes!

Nemsokára pontot tehet azon ügyei 
végére, amelyek rengeteg energiáját 
emésztették fel. Az elért sikerek erőt 
adnak majd Önnek a folytatáshoz.

Az elmúlt időszakban befektetett erő-
feszítései meghozzák az eredményt, 
és a hosszú távú tervei révbe érnek. Új 
kihívásokat egyelőre ne vállaljon!

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyo-
lult munkákat igyekezzen egy másik 
nézőpontból megközelíteni, így köny-
nyebben észreveszi a kivezető utat!

Bár mindent alaposan megtervezett, 
néhány váratlan esemény felborítja a 
napirendjét. Bármilyen helyzet alakul 
ki, mindvégig legyen alkalmazkodó!

Ezúttal olyan lehetőség kerül az út-
jába, amellyel új irányba terelheti az 
elképzeléseit. Hagyatkozzon a megér-
zéseire, és bátran kockáztasson!

Megpróbáltatásokra készülhet, viszont 
ha magabiztos marad, gond nélkül 
megoldhat mindent. A sikerek kulcsa ez 
alkalommal a részletekben rejlik.

Uralkodó bolygója arra inti, hogy kí-
mélje magát fizikailag és szellemileg 
egyaránt. Kevesebb munkát vállaljon, 
szervezete ma nem bírja a terhelést!

Fordítsa figyelmét olyan kihívások fe-
lé, amelyeket eddig igyekezett távolról 
elkerülni. Ám mindeközben ne veszítse 
el szeme elől kitűzött céljait!

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 valós munkanélküliségi arány, ami nem csak a regisztráltakat jelen-
ti, 15–20% körül mozoghat a legjobb esetben. A munkaerő átképzésére 
elpocsékolt nem kevés uniós pénz csupán az azt formálisan lebonyolító 
politikumhoz közeli cégek gátlástalan profitszerzését szolgálta/szolgálja! 
Az átképzés, a szakma és munkamorál elsajátításának leghatékonyabb 
formája a külföldi munkavállalás, ahol a megkerülhetetlen kényszer alatt 
valós eredmény születik. 
Ismeretlen 

Köszönjük az RMDSZ-es honatyáknak, hogy nincs gyermeksegély- és 
nyugdíjemelés, de nekik jó fizetésük van, szavazz, magyar, légy hű 
hazádhoz…
Ismeretlen 

A ködös, szürke hétköznapok ránk telepednek és iszonyú levertséget 
okoznak minden tavaszváró embernek. Kiábrándultságunkat tetőzi, hogy 
az EP épp most az EU-t az LMBTIQ-szabadság zónájává nyilvánította. 
Most, amikor dühöng a pandémia és már milliók fertőződtek meg, ezek-
nek a megélhetési politikusoknak nincs más gondjuk, mint hogy a nemi 
identitások árnyalataival foglalkozzanak. Amerikában pedig épp most 
készül a szenátus elfogadni az Equality Act nevű törvényjavaslatot, amely 
pont az emberi nemek megszűnéséről vizionál. És nehogy azt gondoljuk, 
hogy itt vége! Az a bizonyos lenini „permanens progresszió” éli világát, a 
sátán pedig a jótevő arkangyal képében vicsorít ránk, de úgy látszik, mi 
ezt nem látjuk, vagy azt hisszük, hogy velünk ez nem fog megtörténni. Sa-
jnos hamarabb ránk fog törni, mint gondoljuk. Bár tévednék! Tisztelettel,
Bilibók Károly 

Egy ideje már megfigyelhető Facebook-oldalakon és most az írott felületen 
is, hogy szidni kell az „állam bácsinak” dolgozókat a vakációs jegyekért, 
meg a tömény semmittevésért, meg mindenért, ami az eszünkbe jut. Gon-
dolom, ezek az irigy emberek mind a magánszektorban építik a hazát. A 
kérdés teljesen kézenfekvő: ha annyira irigylik az előbbi csoportot, miért 
nem ott helyezkedtek el? Hisz erre a lehetőség idestova 30 éve adva van. 
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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




