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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
EMLÉKSZIK?
– ... És mondja, hogy szabadult ki?
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Takács elmeséli a kollégájának, hogy 
összeveszett a feleségével. A gyakorla-
tias kolléga megkérdi:
– És most, hogy a feleséged nem áll 
veled szóba, fel sem ébreszt reggel?
– Dehogynem. Átdobja hozzám a macs-
kát az ágyba.
– És a macska nyávog fel álmodból?
– Nem. ... (poén a rejtvényben)

Veszekedés után

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

Véleményét elküldheti

HOMO LUDENS KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

Remek érzékkel kommunikál a környe-
zetében élőkkel. Amennyiben képes 
megtartani ezt a magatartást, sikere-
sen érvényre juttathatja az érdekeit.

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem 
tűrnek halasztást, ezért próbáljon új 
megoldásokat találni! Most nincs mit 
veszítenie, így kockázatot is vállalhat.

Olyan gondok rendeződnek az életé-
ben, amik fejtörést okoztak az elmúlt 
időszakban. Mindez azt is lehetővé 
teszi, hogy nyitottá váljon új dolgokra.

Hivatásában nehézségek merülnek fel, 
de amint pozitív hozzáállást mutat a 
dolgokhoz, könnyen megtalálja a ki-
utat. Személyes ügyeit kicsit mellőze!

Bonyolult nap vár Önre, elképzelései 
akadályba ütköznek vagy zsákutcába 
vezetnek. Ma ne hozzon döntéseket, 
és csak a háttérből tevékenykedjen!

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha az 
események nem úgy alakulnak, ahogy 
azt Ön eltervezte! Most úgysem tudna 
változtatni a körülményeken.

Elemezze ki a mai eseményeket, és 
mérlegelje a helyzetét! Fedezze fel az 
elkövetett hibákat, szükség esetén 
pedig konzultáljon tapasztalt társaival!

Őrizze meg a nyugalmát bármilyen ki-
látástalannak tűnő szituációba kerül! 
Próbáljon józan ésszel dönteni, és ne 
hagyja magát befolyásolni senkitől!

Nem erőfeszítés nélkül, de könnyen 
teljesítheti a céljait, ha kihasználja az 
adottságait. Legyen szemfüles, és ne 
szalassza el a kedvező helyzeteket!

Tele van energiával, képes túllépni a 
gyengeségein. Lehetőséget kap arra 
is, hogy bebizonyítsa az adottságait. 
Később ebből haszna származhat.

Terveivel kiválóan halad, szinte min-
den nehézséget hamar elhárít. Ha va-
laki felajánlja Önnek a támogatását, 
semmiképp ne utasítsa vissza!

Céltudatosan vizsgálja az Ön előtt nyit-
va álló lehetőségeket! Lehetőleg azt az 
irányvonalat válassza, amiről úgy érzi, 
mindenki számára elfogadható!

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

„Európa csendes, újra csendes.” Elzúgtak felette a foci Eb „forradalmai”. 
„Szégyen reá.” Egy ilyen esemény még mindig a legkiválóbb lakmuszpa-
pír, amely a felszínre hozza a társadalmi feszültségek lappangó és rejtett 
bugyrait és rámutat a király meztelenségére. Pedig nem kellene legyen 
a sport és politika között semmilyen áthallás, de a nyugati értékek csak 
felszínre kellett kerüljenek. Mert milyen ócska egy fekete pólóba bújta-
tott magyar szurkoló látványa, amely fegyelmezetten vonul, de rávetül 
mindjárt a barna eső gyanúja, és milyen felemelő egy holland narancs 
színű galeri, amint egy város főutcáján katonás rendben felso rakozva – 
mert a rend civilizációs követelmény – otthagyják szúrós szagú (náluk, 
feltételezem, illat ) folyékony váladékukat, mintegy farkasfalkaként 
megjelölvén vadászterületük határát. Tanuljon a végeken tanyázó bunkó 
magyar, és ne legyen ellenvéleménye a szivárvánnyal szemben sem, 
mert hiába a pró és konta páros, a megítélés már csak a gyarmatokkal 
szocializálódott népeknek dukál. Ceterum censeo – megérdemelte Ma-
gyarország a büntetést, mert Nyugaton még a lábtörlőre is az van felírva, 
hogy Demokrácia. Sajnos azt a lábtörlőt gyakran használják, és egyik leg-
nagyobb baja, hogy mi bízunk benne. És milyen nagyszerű egy rasszista 
szervezet (BLM) előtt térdre ereszkedni, és milyen költői élmény egy kiha-
gyott büntető után a pokolra küldeni a „fajtit”, a stadiont pedig szétverni. 
Rajongok a művelt Nyugatért! Tisztelettel,
Bilibók Károly 

Tisztelt Bilibók Károly, úgy tűnik, hogy ha valami fölött gúnyolódni kell, 
annak ön kiváló képviselője. A környezetvédelmi miniszterünk megpróbál-
ja egy törvénytervezetbe foglalni és el is fogadtatni azt, a med veüggyel 
kapcsolatban. Kérdés: hány környezetvédelmi miniszter foglalkozott ez-
zel a problémával mostanáig? Egyik sem, és sokan voltak. A törvényter-
vezetben viszont nem látom azt a részt, ahol az  „elhajtásos” módszert 
írja. Vagy az én romántudásommal van baj? Lehet... Tisztelettel,
Egy vélemény

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               4,9274
Dollár            4,1687
100 forint       1,3706

Vicc
– A bölcsek szerint egy feleség ösvény az 
élet rengetegében – meditál Kovács.
– Méghogy ösvény! Csapás!

Időjárás

Csíkszereda
29° / 16°

Gyergyószentmiklós
28° / 16°

Marosvásárhely
32° / 18°

Székelyudvarhely
30° / 17°

16, 7, 27, 40, 23, 1

31, 43, 1, 4, 16  +7

5 4 0 9 6 5

5 9 0 7 4 1

35, 45, 19, 2, 41, 12

6 2 1 6 6 3 8




