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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
BAJ VAN!
– ... a papot ütöttem el.
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Elpusztul az állatkert majma, nincs mit 
tenni, az egyik munkás beöltözik ma-
jomnak. Minden rendben megy, míg a 
nagy szaladgálás közben bele nem esik 
egy árokba, ami az oroszlántól véd. Ék-
telen kiabálásba kezd, mire közelebb 
megy az oroszlán:
– Maradj csendben! Azt akarod, hogy ... 
(poén a rejtvényben)

Állatkertben

Valutaváltó

Euró               4,9267
Dollár            4,1425
100 forint       1,4008

Vicc

Két informatikus beszélget.
– Te hogy lehetsz olyan hülye, hogy 
jelszónak a kutyád nevét adod meg?!
Mire a másik:
– Miért, mi bajod van a kc43aw-val?

*
– Hogy udvarolsz egy kancsalnak?
– Állok szemeid kereszttüzében.

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

Véleményét elküldheti

POLITIKAI SZINERGIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
28° / 13°

Gyergyószentmiklós
28° / 13°

Marosvásárhely
28° / 15°

Székelyudvarhely
28° / 13°

Fogékony az új dolgokra, emellett ki-
válóan kamatoztatja a képességeit. 
Olyan folyamatok részesévé válhat, 
amelyeket eddig csak kívülről figyelt.

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig pró-
báljon figyelni az apró részletekre!

Uralkodó bolygója feszültté teszi Önt. 
Így olyan változtatásokat ne hozzon, 
amelyek esetleg veszélyeztethetik az 
eredményeit vagy a biztonságát!

Több kihívásnak kell megfelelnie, ezért 
igyekezzen minden körülmény közt 
megőrizni a kiegyensúlyozottságát! 
Vesse be a szaktudását és az erényeit!

Ne siessen el semmit, használja ki 
maximálisan az idejét, bármiről is van 
szó! A rossz időzítés könnyen romba 
döntheti eddig elért eredményeit.

Ragadja magához a kezdeményezést, 
lépjen a tettek mezejére! A sikerek ér-
dekében hallgassa meg társai vélemé-
nyét, és fogadja el az újításokat!

A mai napon zűrös pillanatok várnak 
Önre, néhány esemény kedvezőtlenül 
befolyásolja terveit. Maradjon higgadt, 
és kerülje el a feszült szituációkat!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
a munkája jelentősen megnő, és új dol-
gokat kénytelen elfogadni. Fontosabb 
döntéseit lehetőleg napolja el!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, 
ha már lezárta az előzőket! Okosan 
ossza be az idejét, ugyanis ma egyál-
talán nem számíthat külső segítségre!

Ne pazarolja idejét felesleges teendők-
re, hanem adjon hangot ötleteinek! A 
hatékony eredmények érdekében ve-
gye figyelembe társai javaslatait is!

Sokat profitálhat abból, ha figyel az Ön 
körül zajló eseményekre. Próbálja meg 
hasznosítani a képességeit, de határo-
lódjon el a zűrös szituációktól!

Bár nagy lendülettel áll neki a felada-
tainak, buzgóságában hajlamos sok 
hibát elkövetni. Vegyen vissza a tem-
póból, és kevesebb munkát vállaljon!

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

Hogy a méregzöld aktivisták petíciót indítottak Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter ellen, vádolva őt mindenféle képtelen váddal, 
ezt nem lehet megakadályozni. De akkor Székelyföld polgárainak, állat-
tartó-földművelő embereinek is, és nem csak, elvitathatatlan joga, mi 
több elodázhatatlan kötelezettsége is, hogy tiltakozzon, s ha kell, akkor 
tüntessen is, de akár 100 000 aláírást is összegyűjtsön, a minisztert, a 
minisztériumát segítendő/védendő, de ugyanakkor a törvényhozást sürgős 
jogalkotásra kötelezze. Ha a túlszaporodott nagyvadak a méregzöldek 
jószágait marcangolnák szét, pusztítanák el, vagy éppenséggel valame-
lyikük a vadak támadása következtében élet-halál közti állapotba kerülne, 
akkor bizonyára ő, de még a családjának a tagjai is életpártiak lennének 
azonnal. Nemde? Székelyföld polgárai! Álljunk már vigyázzba, legyen 
százszor annyi erőnk, mint a méregzöldeknek, és ne engedjük, ne hagyjuk, 
hogy egész Székelyföld továbbra is Románia rettegett vadaskertje legyen!
Veress Dávid

Már akkor gyanús volt, mikor az EU egyik legfontosabb feladatának tar-
totta meghatározni az uborka görbületének paramétereit , de a disznók 
élelmezése is napirenden volt, hadd tanuljon a székely gazda, hogy kell 
táplálni – gondolom halliszttel – a mindenevő röfit. Ez azt jelentette, hogy 
már minden gazdasági, társadalmi, politikai, emberi jogi probléma meg volt 
oldva, tehát jöhetnek a közéleti hasznos tanácsok. De most már robbant a 
liberális bomba. Ezután már a férfiak is szülhetnek! Európa liberális haladói 
– élükön egy Matic nevű horvát balliberális képviselővel – eldöntötték és 
kész, mert hát most már mindenki legyen egyenlő. A kivitelezési módot még 
nem ismerem, és mivel az IQ-m nem mérhető, hát nem tudom, ez biológi-
ailag hogy oldható meg, de hát a lényeg, hogy most már mi is szülhetünk, 
és a szülési fájdalmakkal már nem tud zsarolni e gyik nem sem. Most léleg-
zetet is alig kapok, de Berzsenyi szerint „Róma ledűl, s rabigába görbed”. S 
történik mindez a művelt Nyugaton az európai értékekre hivatkozva. Pedig 
A. Camus tanácsát megfontolandónak tartom: „tanuljunk meg élni és meg-
halni, s ne akarjunk Isten lenni, hogy emberek lehessünk”. Én optimistább 
vagyok, mert általában hajnal előtt mindig sűrűbb a sötétség. Tisztelettel,
Bilibók Károly

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.
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