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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MEGÉRKEZETT-E?
– ... már kétszer keresett.
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Csendes, sötét éjszaka a fiú és a lány 
egy parkban ülnek a padon. A fiú 
hosszas fészkelődés után megkérdi:
– Megölelhetlek?
A lány hallgat. Végül a fiú már nem bírja, 
és türelmetlenül felkiált:
– Megnémultál?
– ... (poén a rejtvényben)

A parkban

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

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

Komoly gondok foglalkoztatják a mai 
napon. Ha úgy érzi, kilátástalanok az 
elképzelései, akkor közelítse meg egy 
más szemszögből a problémákat!

Bármilyen döntésre készül, előtte is-
merjen meg minden egyes körülményt, 
majd elemezze ki őket! A látszat mö-
gött ugyanis akadályok rejtőzhetnek.

Rosszul méri fel a körülményeket, így 
könnyelmű döntéseket hoz. Legyen 
figyelmesebb, mert az elsietett lépé-
sekkel többet árthat, mint használhat!

Ma sok türelemre lesz szüksége ahhoz, 
hogy túllépjen a zűrös állapotokon. 
Olykor félreértik a szavait, így gyakran 
magyarázkodásra fog kényszerülni.

Környezetében komoly változások 
zajlanak. Próbáljon alkalmazkodni a 
kialakult szituációkhoz, de arra ügyel-
jen, hogy ne szegje meg az ígéreteit!

Szellemileg friss, ezért mindenre tud 
koncentrálni, képes kizárni a zavaró 
tényezőket. Használja ki a helyzetet, 
járjon a végére a kényes ügyeknek!

Számos negatív hatás akadályozza a 
munkáját. Csak úgy javíthat ezen a hely-
zeten, ha megfogadja mások tanácsait, 
és mindent alaposan átgondol.

Fektesse a hangsúlyt a minőségre és 
a saját érdekeire! Elsősorban azokat 
a teendőket részesítse előnyben, ahol 
gyorsan számíthat eredményekre!

Remekül haladnak a dolgai, minden 
területen megtalálja a számítását. Így 
marad energiája új tervek elindítására, 
és nézeteltérések elsimítására is.

Ezúttal merészségre lesz szüksége, 
hogy elkerülje a szakmai buktatókat. 
Maradjon körültekintő, hagyatkozzon 
a megérzéseire és a tapasztalataira!

Kezelje türelmesen a dolgokat! Ne en-
gedje, hogy felszínre törjön az Önben 
tomboló feszültség, mert úgy könnyen 
kicsúszhat az irányítás a kezéből.

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 ismeretlen hölgy (?), úr (?)! Tökéletesen igaza van, hogy a védőoltás 
nem kötelező. Így azonban nincs teljesen egyensúlyban őfensége Iustitia 
serpenyője. A másik oldalon ott vannak híres orvosok (Csókay A., Papp L. 
vagy Kemény D. stb.) akik éppen az ellenkezőjét állítják. Na és ne feled-
kezzünk el nemzettársunk, Karikó Katalin világraszóló tevékenységéről 
se, aki épp a Pfizer vakcina egyik feltalálója. Tehát a pohár most félig 
üres, vagy félig tele? Egy szóval nem állítom, hogy a tüntetők ostobák, 
de az egyenletet meg kell oldani. Én most éppen a kakaskukorékolás el-
len szervezek országos tüntetést, mert minden hajnalban csendzavarást 
követnek el. Tisztelettel 
Bilibók Károly 

A 90-es évek elején a Tromf című vicclapban megjelent egy karikatúra, ami 
egy kocsmát ábrázol, kínai vagy japán cégtáblával (nem emlékszem pon-
tosan, hogy melyik volt). A karikatúra szövege: „Akárhogy, csak ma gyarul 
ne”. A Székelyhon április 15-ei számában megjelent cikk – amelyik arról 
szól, hogy csak a magyar zászlókat kell eltávolítani a székelyudvarhelyi 
polgármesteri irodából – engem erre a karikatúrára emlékeztet. A cikk 
szerint az irodában van lengyel és szlovák zászló is, ezek maradhatnak.
Jártó Lajos

A „Csak emlékezzünk” kezdetű vélemény írójának. A miértekre egyszerű 
a válasz! Aki figyeli Székelyudvarhely történéseit, az látja, hogy ezeket a 
dolgokat az okoskodó Gálfi urunk idézte elő! 
Aki figyel a város történéseire

Székelyföld továbbra is átlag alatt teljesít, térségenként jelentős eltérése-
ket mutat a nyugdíj értéke – olvashattuk nemrég a lapban. Az átlagnyug-
díj értéke jelentősen emelkedett tavaly Romániában. Míg 2015-ben 1000 
lej alatt volt, addig tavalyra elérte az 1500 lejt. Ezek nem is hangzanak 
olyan förtelmesen rossznak, a baj csak az, hogy nem a kézhez kapott/
vett összegekről tanúskodnak, hanem csak átlagok. Azt kell(ene) min-
dig vizsgálni és kimutatni, hogy hányan kapnak olyan összeget – akár 
1000 lej alatt is – amiből ma csak tengődni lehet. Egyesek pedig – köz-
tük a speciális nyugdíjban részesülők is – sok ezer lejt vesznek kézhez, 
kapnak számlájukra. Ez az 1990 utáni, modern romániai demokratikus 
jövedelemelosztás a ledolgozott 30-45 év után. Csak azon tűnődök, hogy 
vajon milyen összegű – állami vagy más – nyugdíja lesz a mostani ge-
nerációnak, akik a Covid miatt alig tudnak dolgozni, pénzt keresni?
Köz-ügyes

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               4,9243
Dollár            4,1120
100 forint       1,3647

Vicc
– Mit csinál a gólya, amikor fél lábon áll?
– ???
– Gondolkozik a következő lépésen.

Időjárás

Csíkszereda
10° / 4°

Gyergyószentmiklós
10° / 3°

Marosvásárhely
14° / 7°

Székelyudvarhely
12° / 5°
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