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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI EZ A ZAJ?
– Még mindig a macska.
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Mozi után a fiú hazakíséri a barátnőjét.
– Nagyon klassz srác vagy – mondja a lány 
a búcsúzásnál. – Igazán korrekt, lovagi-
as. Elvittél moziba, sötét volt, és a leg-
rövidebb minimben mentem, és te mégis 
úgy viselkedtél, mint egy úriember.
– Örülök, hogy jól érezted magad – mond-
ja a fiú. – Mikor megyünk újból moziba?
– Veled? Minek? – feleli a lány. – Akkor 
inkább otthon ... (poén a rejtvényben)

A fiú és a lány

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

BAJNOKKÖLTŐ 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Tele van energiával, a tettvágya pedig 
nem ismer határokat. Használja ki ezt 
a ritka helyzetet, és járjon a végére a 
régóta halogatott feladatoknak!

Az elmúlt időszak kudarcai kissé fel-
emésztették az energiáit. Semmiképp 
ne tervezzen be új munkákat, nagyra 
törő terveit pedig halassza máskorra!

Ne tegyen könnyelmű ígéreteket! Ha 
meggondolatlanul játszik a szavakkal, 
hiteltelenné válhat a szakmájában, és 
pénzügyi nehézségeket is szerezhet.

Diktáljon mérsékelt tempót magának, 
ne siessen el semmit! Használja ki a 
rendelkezésére álló időt, és ellenőrizze 
le többször a munkafolyamatokat!

A halogatott tervei ma valóra válhat-
nak, ha a megérzéseire hallgat. Anyagi 
ügyeit lehetőleg ne bízza másokra! Ke-
rülje a kétes kimenetelű üzleteket!

Amennyiben sikereket szeretne elköny-
velni, le kell térnie a szokásos útról. Az 
új módszerek nagyban segíthetik Önt 
abban, hogy átlépje a buktatókat.

Ne bosszankodjon, ha nem úgy halad 
a munkáival, ahogy eltervezte! Most 
sokkal többet nyer azzal, ha türelmes 
lesz és kompromisszumokra hajló.

Nyitottsága új kapukat nyit meg Ön 
előtt. Emellett a körülmények is az Ön 
érdekeit szolgálják, úgyhogy most bár-
mibe belekezd, eredménnyel jár.

Kissé lassan halad a dolgaival, ami 
türelmetlenné teszi Önt. Ha módjában 
áll, akkor kizárólag a fontos, illetve ha-
táridős felkérésekkel foglalkozzék!

Csupán nagy vonalakban tervezze be a 
napját, ugyanis rögtönöznie kell. Bár-
mennyire is szeretne Ön irányítani, a 
dolgok kicsúsznak a kezei közül.

Kimerültek az energiatartalékai, így 
képtelen összpontosítani. Ma kizárólag 
könnyen megoldható, kevés erőfeszí-
tést igénylő feladatokkal foglalkozzék!

A mai napon kellően határozott ahhoz, 
hogy ne engedje elterelni magát az ere-
deti elképzeléseitől. Bátran támasz-
kodjon a szakmai tapasztalataira!

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, hidegrázás. Nézem a RMA és Barcelona focimeccset a TV-ben. Viha ros, 
hideg záporesőben zajlik a mérkőzés második fele. Szinte lehetetlen kezelni 
a játékszert ilyen időjárási körülmények között. Aztán úgy a vége felé a TV 
operatőr közelről mutatja a világklasszis argentin játékost, Lionel Messit, 
aki egész testében remeg, rázza a hideg a teljesen elázott felszerelésében. 
A kezét is alig tudja felemelni. Majd végre kiintik, és lecserélik a víztől csorgó 
ruháit (pólót és mezt). Tudom, hogy ezek profi játékosok és sok pénzért űzik 
ezt a sportot a focirajongók nagy örömére, azonban ilyen időben – amikor 
a játékos akár tüdőgyulladást is kaphat - szerintem le kellene állítani a 
meccs et. Majd újraindítani, vagy máskorra halasztani!  
Köz-ügyes

Szerintem kötelezővé kellene tenni a Covid-19 elleni védőoltást az 
egészségügyben, oktatásban, közhivatalokban. A kötelezővé tétel nem jogel-
lenes, amint ezt az Európai Emberjogi Bíróság is kijelentette. A demokráciát 
mifelénk sokan sajátos módon magyarázzák. Nem egyforma veszélyt jelent 
embertársaira a beoltott és a nem beoltott ember. Persze ez érvényes a saját 
életére és egészségére is, és érvényes a legtöbb más védőoltásra is, nem csak a 
mostani járványra. Társadalmunk hemzseg a rengeteg zűrzavaros elmélettől. 
Én nem akarom, hogy oltásellenes és maszkellenes orvos, asszisztens lás-
son el, ha beteg vagyok és a gyermekemet se oktassa olyan pedagógus, aki 
nem akarja megtenni amit lehet és kell a járvány elleni védekezésben. Kár, 
hogy az emberek többsége nem ismeri a fertőző betegségek és a járvá nyok 
elleni küzdelem múltját, mert ha ismernék, kevesebb ostobaság uralkodna. 
A mostani járvány elleni védekezéshez mindenki hozzá kellene tegye a maga 
komoly hozzáállását, ne csak várja, hogy mikor lesz vége. Ne oltassuk be a 
gyermekeinket sem, ha netán veszett állat harapja meg, hagyjuk mi lesz…, 
mert az oltóanyagokkal valakik a vesztünket okozzák és így tovább…  A nagy 
európai elsza badultság, az oltásellenesség, a járványügyi szabá lyok sokak 
által való megcsúfolása sok ember megbetegedéséhez, halálához járult 
hozzá. A járvány viszont rákényszerít a kötelező intézkedésekre, néhol ez már 
elkezdődött, ha későre is.
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

Valutaváltó

Euró               4,9212
Dollár            4,1382
100 forint       1,3732

Vicc
– Miért sír a rendőr gyereke a réten?
– Mert ásott egy gödröt, és nem tudja 
hazavinni.

Időjárás

Csíkszereda
18° / 2°

Gyergyószentmiklós
18° / 1°

Marosvásárhely
20° / 5°

Székelyudvarhely
19° / 4°
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