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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIT SZÓLT?
– Mit tudom én, szabadságon van.
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– Ejnye, hát milyen pincér maga? – 
bosszankodik a vendéglős. – Már 
megint eltört egy pezsgőspoharat. 
Remélem, ez volt az utolsó!
– ... (poén a rejtvényben)

Vendéglőben

Valutaváltó

Euró               4,9479
Dollár            4,1882
100 forint       1,4163

Vicc

Idősebb Fradi-szurkoló készülődik az 
esti meccsre. Felesége nézi, amint csu-
pa zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak 
megszólal:
– Apukám, ahogy elnézlek, te jobban 
szereted a Fradit, mint engem.
– Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már 
az Újpestet is!

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

Véleményét elküldheti

ELSŐ KÉZBŐL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 5°

Gyergyószentmiklós
22° / 5°

Marosvásárhely
25° / 7°

Székelyudvarhely
24° / 6°

Ezúttal nem képes egyedül végére járni 
a célkitűzéseinek, ezért segítségre szo-
rul. Csak olyanokat avasson be tervébe, 
akikben megbízik!

Nincs a legjobb formájában, ezért le-
hetőleg maradjon távol a döntésektől! 
Az Önre háruló munkákat próbálja meg 
legjobb tudása szerint megoldani!

Önt ezúttal a kihívások éltetik, így nem 
esik nehezére több fronton is helytáll-
ni. Készítsen ütemtervet, és helyezze 
előtérbe a határ idős feladatokat!

Legyen nyitott a környezetével szem-
ben! Bár ezáltal mások gondjaival is 
meg kell küzdenie, azonban ezáltal a 
sajátjához is nagy segítséget kaphat.

Váratlan sikerek részese lehet, ameny-
nyiben letér a megszokott útról. Álljon 
ki nézetei mellett akkor is, ha vélemé-
nyével egyedül marad!

Bonyodalmas nap vár Önre. Ha szük-
ségesnek látja, bátran folyamodjon 
újszerű megoldásokhoz, de ne adja fel 
az elveit, álljon ki döntései mellett!

Rendkívül rosszul mérte fel a lehetősé-
geit, emiatt képtelen mindenkinek ele-
get tenni. Őrizze meg az önfegyelmét, 
majd rangsorolja a tennivalóit!

Vonuljon háttérbe, kerülje el a vitá-
kat! Mielőbb tudja le kötelezettségeit, 
majd olyan elfoglaltságot keressen, 
amitől fel tud töltődni szellemileg!

Emelkedjen felül az apró bosszúságo-
kon, és vegye könnyedén a dolgokat! 
Ha eredményekre vágyik, fogadja el a 
kompromisszumos megoldásokat is!

Hajlamos olyan ügyekbe belevágni, 
amelyek komoly veszélybe sodorhat-
ják anyagi helyzetét. Vegye figyelembe 
a részleteket, mielőtt döntést hozna!

Ha teheti, óvakodjon azon helyzetek-
től, ahol gyors döntést kell hozni, mert 
a rögtönzés ma nem az erőssége! Adja 
át a kezdeményezést másoknak!

A mai napon kiválóan kommunikál, en-
nek köszönhetően sokan támogatják a 
teendőiben. Függőben lévő problémái 
hamarosan megoldásra találnak.

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

Örömmel tölt el, hogy most már a média is 20–30%-os áremeléseket em-
leget, mert az a valóságban lehet sokkal több is. Majd pedig a statiszti-
kai hivatal úgyis kimutatja, hogy 4,9%-kal nőtt az infláció, gondolom, ez 
napra leosztva. Az viszont érdekelne, hogy mindez milyen törvény alapján 
lehetséges, mert azért van egy nyugdíj törvény is, amely viszont senkit 
nem érdekel, és most már mindjárt másfél éve, hogy 24%-kal kevesebbet 
fizetnek a megszavazott törvényhez viszonyítva. És pont a társadalomnak 
ez a szegmense a legérintettebb – no nem a „kiválasztottak”, ahol megint 
néma csend egy „normális” folyósítási ügyben – a mostani drasztikus 
drágításokban, mert most már látványosan kezdett lecsúszni a mélysze-
génység világába, de úgy látszik, ez már senkit nem érdekel. Tisztelt 
miniszterek, elnökök, képviselők stb., jó lenne e jaj kiáltást is meghallani 
e legjobban kiszolgáltatott társadalmi réteg részéről! Tisztelettel,
Bilibók Károly

Jó hír, hogy kezdődik a hokiszezon és a bérletek árusítása. Viszont amíg 
civilizált országokban a belépés beltéri rendezvényekre digitális oltá-
si igazoláshoz vagy negatív teszthez kötött, itt hon azt mondják, hogy 
semmit sem fognak kérni. Így akarnak minél több bérletet eladni, s 
aztán csodálkozunk, hogy október közepétől megint csak zárt kapus 
meccsek lesznek. 
Egy szurkoló

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




