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PULZUS

Időjárás

Valutaváltó
Euró
Dollár
100 forint

4,7251
4,2521
1,4357

#vélemények #horoszkóp

2019. AUGUSZTUS 27., KEDD

STÁDIUMOK

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR



Csíkszereda
27° / 11°

27° / 13°

%

Marosvásárhely

Székelyudvarhely
29° / 15°

&
Az olvasó véleménye
Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven
íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk
nem vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

100 évvel ezelőtt a székelyek nem kellett könyörögjenek senkinek, megoldották maguk a problémát. Hova fejlődtünk, ... puhány nép lettünk.
Ismeretlen
Hány hete is volt az a nagy vihar, amely fákat csavart ki Csíkszeredában, a
zsögödi benzinkút közelében, az erdő szélén, és begurultak az út szélére?
Kitört egy lámpaoszlopot is, azóta ott fekszik a földön. Ki kell megjavítsa?
Ismeretlen
Találtam egy Bíró Tamás névre szóló kártyát Csíkszeredában, a műjégpálya sportolói bejárata mellett. Tulajdonosa hívja a 0757-727793-as
telefonszámot.
Ismeretlen
Mindenkinek kellene adni üdülési jegyet, mert a magánszektorban dolgozók
keresik ki a fizetésüket s az üdulésüket az állami szektorban dolgozóknak!
Ez nem igazságos!
Észrevétel
Persze, mindennek két oldala van… Nem az üdülési csekk hozta a drágítást,
hanem a kapzsi, pénzéhes szolgáltatók.
Ismeretlen

A rendőrök az erdőben sétálnak. Találnak két kézigránátot.
– Na, ezt bevisszük a kapitányságra –
mondja az idősebb.
Visszafelé a fiatal társa lóbálja a kezében az egyik gránátot. A másik rászól:
– Vigyázz, Lajos! Ha sokat játszol vele,
elejted és felrobban!
– Na és!? Legfeljebb az mondjuk
odabent, hogy ... (poén a rejtvényben)
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BIZONYÍTÓ

SZABVÁNY

1

OMÁNI,
MÁLTAI,
KAMB.

NYARGAL

SKÁLAHANG

NÉVELŐ

KÉTSZÍNŰ!

LITER

KÁZUS

MAGOT
SZÓR

KUKORICAPÁLINKA

DÉLUTÁN,
RÖVID.

DEHOGY!
ATLÉTIKAI,
RÖVID.

A

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
HA GAZDAG LENNE...
– ... lóhátról őrizném a disznókat.

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Energiái csökkenőben vannak, bármibe belekezd, a lelkesedése hamar
alábbhagy. Ne tervezzen fontos munkákat, maradjon a rutinfeladatoknál!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Feladatai során legyen óvatos, ugyanis
a tevékenységei számos buktatót rejtenek magukban! Figyeljen a részletekre,
és maradjon a realitás talaján!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Nehezen veszi fel a tempót, értetlenül
áll a megoldásra váró feladatok előtt.
Lehetőleg kerülje el azon helyzeteket,
ahol véleményt kellene nyilvánítania!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Fordítson időt arra, hogy elmerüljön
a gondolataiba, és rendszerezze az
elmúlt időszak történéseit! Magánéletében több meglepetésre is számíthat.



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Tartson ki az elvei mellett, mert kizárólag így érhetnek révbe a célkitűzései!
Fejtse ki társainak a véleményét, de
kerülje a konfliktusos szituációkat!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

A megszokott módszerek most nem
hoznak eredményt. Próbálja meg más
szemszögből megközelíteni a problémákat, alkalmazzon új megoldásokat!



FÉL VOLT!

TEJTERMÉK

ápr. 21. – máj. 20.

Bak

dec. 22. – jan. 20.

Váratlan akadályok várnak Önre, de
türelme és kitartása szinte határtalan.
Haladjon lépésről lépésre, így hamarosan komoly sikereket könyvelhet el!

NÉMET
NÉVELŐ
KÉZBEN
FOG

EGYEN!
POLINÉZIAI
ÁLLAM

'



EGYE!

Bika

A mai napon elsősorban a személyes
és hivatásbeli kapcsolatok kerülnek
napirendre. Mérlegelje a viszonyait,
illetve zárja ki az érdekkapcsolatokat!

,

EGYE!

PAPÍRMÉRTÉK
ÍRÓESZKÖZ

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

EDGAR ...
POE
ÁGYLÁB!

Olyan szinten vagyunk, hogy az ember nem tud a gyerekével kimenni a
szabadba, mert retteg, vagy nem tud még a temetőbe sem kimenni az
ember a sírt rendezni, mert a temető körül mindenütt kukoricaültetvény
és medvenyomok mindenfelé. Retteg az ember, hogy honnan ugrik ki a
vadállat. Mindenütt van medvetámadás, csak az okosabbak nem verik
nagydobra, hanem titokban elintézik.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

ROMÁN,
SVÉD
INDIAI
VÁROS

márc. 21. – ápr. 20.

Ma képtelen felmérni a következményeket, ezért csakis olyan feladatokkal
foglalkozzon, amelyek nem igényelnek
komolyabb szellemi megterhelést.

31° / 16°

ELÉGEDETLENKEDŐ
CSONTOS
HÚS

Kos

Kitartásának köszönhetően remekül
alakulnak a dolgai. A sikerélmények
energiával töltik fel Önt, így most akár
halogatott ügyekbe is belekezdhet.

Gyergyószentmiklós

Rendőrök

Horoszkóp

KELVIN

Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Több kreatív ötlet fogalmazódik meg
Önben. Hogyha úgy érzi, társai nem
tudnak lépést tartani Önnel, akkor induljon el egyedül a kitűzött céljai felé!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Ismét visszanyerte belső nyugalmát, így
most érdemes azon kérdésekkel foglalkozni, melyeket a feszült kedélyállapota
miatt már többször mellőzött.

