
#vélemények  #horoszkóp2021.  AUGUSZTUS 27–29.,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
EZEK A RENDŐRÖK!
– Ma is találtam egyet.
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Kovácsné elhagyja az urát, és haza-
költözik az anyjához.
– És képzeld – meséli a búcsú pillana-
tait a mamának –, éppencsak kiléptem 
a bőrönddel a lakásból, lövést hallot-
tam... Lehet, hogy főbe lőtte magát? ... 
(poén a rejtvényben)

Amikor éppen kilépett...

Valutaváltó

Euró               4,9306
Dollár            4,1898
100 forint       1,4132

Vicc
Álláshirdetés
Új pénztárost keresünk, de keressük a 
régit is!

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

Véleményét elküldheti

HAZAI FEJLESZTÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 6°

Gyergyószentmiklós
22° / 7°

Marosvásárhely
22° / 11°

Székelyudvarhely
23° / 11°

Székelyudvarhelyen a hétvégén egész sor könyvvel kapcsolatos rendez-
vényre kerül sor, felvonultatva írókat, költőket határon belül és határon 
kívül… Enyhén szólva furcsállom, hogy a rendezők nem gondoltak az 
udvarhelyszéki írók doyenjére, Cseke Péterre, akinek munkásságát, 
szülőföld iránti elkötelezettségét senki sem vonhatja kétségbe. Idén ép-
penséggel több könyve jelent meg, tehát lett volna mit az asztalra tennie. 
Nem beszélve arról, hogy a 75. évét betöltő írót is illett volna szűkebb 
hazájában köszönteni. Tisztelettel,
Geréd Gábor tanár

Darázsfészek! Áder János magyar köztársasági elnök a Krím Platform nevű 
rendezvényen csak megemlítette a Trianon nevű ma gyar traumát, és mindjárt 
az egész román politikai elit a plafonig ugrott, mert szerintük az egész Mag-
yarország-szabdalás a legdemokratikusabb és az igazság legvégső határáig 
elmenő döntés volt, amelyet így akart a román nép. Azért halkan megjegyzem, 
hogy Gyulafehérváron nem népszavazás volt, hanem a MÁV által odaszállí-
tott 1228 küldött meghallgatott egy I. Hossu által felolvasott proklamációt. 
Népszavazást Apponyi Albert indítványozott a wilsoni elvek alapján, amelyre 
a románok mindig hivatkoztak. Furcsamód éppen a román nép akadályozta 
vehemensen ezen demokratikus módszer életbe ültetését. Vajon miért? Azt 
is megértem, hogy van bizonyos frusztráció a román népben, mert végül is a 
titkos paktumban megígértnél kevesebb terület hez jutottak, mert se Dnyesz-
ter–Tisza határ nem lett, de még a Bánság egy részét sem kapták meg, sőt Te-
mesvár is alig-alig lett ősi román föld, pedig a IX. pont éppen ezt követelte. (...) 
D. Schalko írta: „Történelemből kétféle van: nappali és éjszakai. Az egyik meg 
van írva a könyvekben. A másikat suttogva mesélik az emberek egymásnak.” 
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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Lottó

A gyászjelentőket, kérjük, hétvégén küldjék 
az uzenet@szekelyhon.ro e-mail címre.

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 mai napon félreértések dominálnak. 
Hagyja figyelmen kívül a negatív hatáso-
kat, munkájában pedig igyekezzen figyelni 
az apró részletekre!

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen min-
dent könnyedén! Magatartásával képes 
túllépni mindenen. Kedvező új kapcsolato-
kat is szerezhet magának.

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
mára beütemezett célkitűzéseit. Alkalmaz-
kodjon a helyzethez, és vesse be a képze-
lőerejét, improvizáljon!

Ne ragaszkodjon görcsösen korábbi el-
képzeléséhez, mert most könnyebb úton 
is megvalósíthatja célkitűzéseit! Legyen 
nyitott az újdonságokra!

Próbálja meg enyhíteni a környezetében 
kialakult feszültséget, azonban mások 
bonyodalmaiba ne keveredjék bele! Lehe-
tőleg kerülje a kockázatot!

Olyan dolgokon akad fenn, melyeket más-
kor gond nélkül, könnyen leküzd. Ha nem 
idegeskedik és bízik önmagában, sorra 
megoldhatja feladatait!

Uralkodó bolygója türelemre és kitartásra 
ösztönzi Önt. Kerülje az elsietett dönté-
seket, munkálatai során pedig maradjon 
magabiztos és megfontolt!

Ezúttal túlbecsüli a munkabírását, az Ön-
ben rejlő energiákat. Kénytelen lesz pár 
ügyet félretenni ahhoz, hogy sikeresen le 
tudja zárni a fontosakat.

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja gondolatait bizalmas 
hozzátartozóival, akik képesek reálisan 
felmérni a helyzetét!

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de csak 
addig, amíg nem vállal túl nagy rizikót. Ma-
radjon meg a bevált módszereknél, illetve 
saját döntéseinél!

Tele van lelkesedéssel, úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyen túl tud lépni. 
Alkalma lesz próbára tenni szakmai tudá-
sát és leleményességét.

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
nyugodt napra számíthat. Pozitív kisugár-
zása átragad munkatársaira is, akik segí-
tőkészek lesznek Önhöz.




