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PULZUS
Valutaváltó

Időjárás

Euró
Dollár
100 forint

#vélemények #horoszkóp

2020. MÁJUS 26., KEDD

4,8396
4,4406
1,3804

ÖNGÓL

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR



Csíkszereda
14° / 6°

14° / 6°

%

Marosvásárhely

Székelyudvarhely
16° / 7°

&
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.

Megkérdezném a kászoni polgármestertől, a Hargita Megyei Tanács elnökétől, valamint a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójától, hogy az „új” kászoni háziorvos miért nem tartja be a programot?
Lehe tet len elérni, és ha mégis sikerül, akkor milyen címen vesz el 10 lejt a
receptírásra, illetve 100 lejt a kiszállásra? Gondolom, több kászoni biztosí tott nevében kérdezem, mert ez így nem megoldás!
Egy lakó
Tisztelt „ismeretlen”! A Székelyhon 2020. május 22-24-i lapszámában
megjelent panasza kapcsán, a helyzet tisztázása érdekében megkérjük, forduljon a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Telefonszám: 0266-310311, 0266-310260. Zöldszám: 0800-030980,
e-mail-cím: office@cashr.ro.
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetősége

A repülőgép egyik utasa nagyon fél, de a
pilóta próbálja nyugtatni:
– Repülni nem is olyan veszélyes, mint
autót vezetni. Képzelje csak el! A múltkor utazott a barátom az autópályán,
amikor hirtelen ... (poén a rejtvényben)

ZÖLDÖVEZET
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ARRAFELE!
AZ ARANY ...
(SZTOEV)
SIEMENS

ORIGÓ
TÖLTÉNYTARTÓ

EGYES!
LEFELE!
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GYÁR
RÉSZE!

ENINEK IS
BECÉZIK

ET CÆTERA
(RÖVIDEN)

MÁRKA

SÍLÉC!

A megye és a város vezetőségének javaslata szerint a biciklizés nagyon
egész sé ges dolog. De hol is? Kevés a bicikliút. Már rég kértük, hogy Csíksze redában a Brassói út mellett levő lerobbant járdát valahogy alakítsák
át bicikliútnak, gondoljuk, nem kerülne egy autóút árába, és lenne még
4 km biciklisáv a csíkszeredai vasútállomástól a zsögödfürdői behajtóig.
Ezzel csökkenne a város közötti bringaforgalom legalább a szezon elején.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti
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NEWTON

NADRÁGJELZŐ

AMELY
SZEMÉLY

EZER!

ÉNEK

HÁROM
(OROSZUL)
...-PORRÁ,
APRÓRA
ARZÉN,
FOSZFOR

JOULE
KÍNAI
HOSSZMÉRTÉK

ENNÉL
LEJJEBB
PA-...-...,
EGYÜTTES

2/3 LED!

GRAMM

Ű

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
AUTÓBALESETEN
– Nem, az telefonál.

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Rák

jún. 22. – júl. 23.

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Kissé könnyelműen cselekedik, emiatt vakmerő lépéseket tesz. Rengeteg
bosszúságot előzhet meg, ha ezúttal
csupán a háttérből tevékenykedik.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Váratlan buktatók merülnek fel, ennek
következtében pedig kissé felborul a
napirendje. Őrizze meg a hidegvérét,
majd gondolja újra a napi tennivalóit.



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Legyen higgadt, amikor ismeretlen területekre téved! Fogadja el a felkínált
támogatást, és próbálja meg alkalmazni a tudását a kialakult helyzethez!

0726-720418 

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

A mai napon kénytelen szokatlan módszerekhez folyamodni. Bárhogyan is
alakulnak a munkálatai, ne adja fel az
elveit, és álljon ki a döntései mellett!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Megterhelő napnak néz elébe, így
amennyiben lehet, a hosszú távú terveit
szorítsa háttérbe, és kizárólag a határidős feladatokat helyezze előtérbe!

Bak

dec. 22. – jan. 20.

Kizárólag könnyen végrehajtható teendőkkel foglalkozzon, a képességeit
meghaladó komplexebb munkákat
bízza az Önnél tapasztaltabb társaira!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Bár átlátja a problémákat, és tudja,
mit kellene tennie, azonban képtelen a
végére járni a dolgoknak. A fontosabb
döntéseket napolja el máskorra!

KENŐANYAG

CSÖKKEN

ápr. 21. – máj. 20.

Bár úgy érzi, hogy túl sokat vállalt, ha
összpontosít, képes lesz mindennel
végezni. Maradjon határozott, és ne
figyeljen a külső, zavaró tényezőkre!



SEJTÉS

Bika

Kényes helyzetbe kerül, választania
kell néhány felkínált feltétel közül. Ne
hárítsa másra a döntéshozatal felelősségét, támaszkodjon az intuíciójára!

,
BAJBAN
A VEZÉR

márc. 21. – ápr. 20.

Tornyosulnak Ön előtt az elvégzendő
feladatok. Ettől hajlamos kapkodásba
fogni, és elveszíteni a türelmét. Állítsa
fontossági sorrendbe a tennivalóit!

19° / 8°
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Kos

Teljesítményét ma elsősorban a célszerűség jellemzi. Ámde arra ügyeljen,
hogy többet ne vállaljon, mint amenynyit az ideje és az ereje megengedne!

Gyergyószentmiklós

Csak semmi pánik!

Horoszkóp

AMPER



Halak

febr. 20. – márc. 20.

A munkahelyi körülmények csak rövidtávra engedik Önt tervezni, ezért ha lehet, maradjon megfontolt, a döntéseit
pedig körültekintően hozza meg!

