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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Édesem, ne haragudj, de nem tudtam 
bevinni az autót a garázsba – mondja a 
feleség este a férjének.
– Miért nem? Tudod, hogy nem szere-
tem, ha kinn hagyod!
– Túl sötét van már, és biztos nem talál-
nám meg ... (poén a rejtvényben)

Miért nem?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8401
Dollár            4,1942
100 forint       1,3825

Vicc

Egy ember elmegy az orvoshoz.
– Doktor úr, kérem, segítsen! Kisebb-
rendűségi komplexusom van!
A doki megvizsgálja, majd így szól:
– Uram, magának nincs kisebbrendűségi 
komplexusa. Maga egyszerűen kisebb 
rendű.

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

Véleményét elküldheti

EU-S KÖLCSÖN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
23° / 12°

Gyergyószentmiklós
21° / 10°

Marosvásárhely
25° / 14°

Székelyudvarhely
24° / 13°

Bár rengeteg akadály nehezíti a mun-
káját, mégis képes higgadt maradni. 
A tapasztalatait felhasználva szinte 
minden kérdésre talál megoldásokat.

A szellemi dolgok és a megérzések 
kapnak jelentőséget. Elkezdett munkái 
pozitív irányba haladnak, csak a nagy-
vonalúsága kelthet némi nehézséget.

Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
ha magabiztosan áll a teendőihez. Ám 
a határozottságán kívül most egy kis 
vakmerőségre is szüksége lesz.

Legyen vállalkozó szellemű, ha lehet, 
semmire ne mondjon egyből nemet! Az 
új dolgok kihívást jelentenek, később 
pedig méltányosan kifizetődnek.

Törekvéseit próbálja meg tettekkel 
is igazolni! Erősítse meg a döntéseit, 
ugyanis a környezetében lévőket csak 
ekként tudja meggyőzni az igazáról!

Ismét az útjába sodródnak azok a le-
hetőségek, amelyeket a közelmúltban 
elszalasztott, mert nem volt elegendő 
önbizalma. Lépjen a tettek mezejére!

Úgy érzi, nem képes megbirkózni a fe-
lelősséggel, túl sok teher nehezedik a 
vállára. Vizsgálja át a helyzetét, és csu-
pán határidős munkákat vállaljon el!

A mai napon a gyorsaság és tettvágy 
dominál. Most könnyedén behozhatja 
az elcsúszott határidőket, és befejez-
heti a régóta húzódó munkálatait is.

Kissé bizonytalan, ezért kerülje a dön-
téseket! Végleges megoldásokat ne 
keressen, ez alkalommal elegendő, ha 
csupán részműveleteket hajt végre!

Figyelme kissé elkalandozik, így szá-
mos hiba csúszik a tevékenységébe. 
Most nagy szüksége lesz némi magány-
ra, hogy tisztába jöjjön önmagával.

Összpontosítson a célkitűzéseire, va-
lósítson meg minél többet a terveiből! 
Mérlegelje a lehetőségeit, és próbáljon 
meg a realitások talaján maradni!

Ne vágjon bele semmibe hirtelen el-
határozásból, vagy pillanatnyi érzelmi 
felindultságból. Legyen elnéző a mun-
katársai esetleges baklövései miatt!

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

Tisztelt biztosított! A Székelyhon 2020. július 21-ei lapszámában 
megjelent, háziorvosra vonatkozó panasza kapcsán szeretnénk közöl-
ni, hogy a helyzet kivizsgálása csak a tények részletes ismertetése 
és azok alátámasztása által lehetséges, ezért megkérjük, forduljon a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz (Csíkszereda, Jégpá-
lya utca 3-as szám). 
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetősége

Most, hogy sikerült az EU-s költségvetést megszavazni a 2021–2027 
közötti időre Brüsszelben, abban kéne járni, hogy a koronavírustól sza-
baduljon meg az ország. A kapott pénzt oda rakni, amire kell, és nem el-
lopni a választások ürügyén, a bevett szokás szerint. Ezt a pénzt nem a 
gyerekpénzre és a nyugdíjakra adták! Idáig kellett volna odafigyelni, hogy 
meddig nyúlnak a pénzeszsákba! 
Guszti

Nem tudom, milyen jogállamiságról beszél a román államfő az EU-
költségvetés vitáján Brüsszelben, mikor csak az országok miniszterelnökei 
hivatalosak oda. Hogy mennyire igaz nálunk ez a téma, ezt a kisebbségeknél 
lehetne legjobban tisztázni. A román elnök csak csicskának tartja a minisz-
terelnököt, minden hatalom az ő kezében van. Hol a jogállamiság?
Ismeretlen

Azt szeretnénk megkérdezni, hogy még meddig várjunk Kecsetben az 
aszfaltozással? Már két alkalommal is kiutalták a pénzt, de azt mind Far-
kaslakára költötték el. Itt már két éve elmúlt, hogy nekifogtak a sánc-
nak, és még azt sem voltak képesek befejezni. Csúfolódnak Ke csettel, el 
vagyunk nyomva. Az adónk kell, évtizedek óta fizetjük az adót, és nincs jo-
gunk jó úton járni, ez nagyon durva. Választáskor ránk ne is számítsanak 
egyáltalán. 
Ismeretlen    

Ebben az országban mindenki egy szuperhős. Hogyan lehet megélni? A 
gazdaság egyenlő a nullával, a fizetések az éhbérrel egyenlők. Az árak az 
egekben... Melyik ország ez? Hát Románia!
Ismeretlen

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.

Az olvasó véleménye




