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A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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A bérgyilkost kérdi a haverja:
– Na, George, hogy sikerült a 
gyógyterápia?
– Képzeld, most tiszta a lelkem, és így 
már távol áll tőlem a gonoszkodás, nincs 
vihar bennem.
– Mivel tudod bizonyítani?
– Lemondtam a megrendeléseket, ... 
(poén a rejtvényben)

Lemondott

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

KLASSZIKUSOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Ma váratlan kiadásai adódhatnak. Bár 
biztos anyagi háttérrel rendelkezik, 
mégis most érdemes újabb lehetősé-
geket keresnie a már meglévők mellé.

Több akadály kerül az útjába, és úgy 
tűnik, csak segítséggel tud kilábalni 
nehézségei sűrűjéből. Avassa be a 
munkájába bizalmasabb kollégáit!

Tartsa meg őszinteségét, és maradjon 
együttműködő, kerülje el a vitás szitu-
ációkat! Fordítson több időt a kapcso-
lataira, valamint saját dolgaira!

Ne veszítse el a türelmét, ha nem az el-
képzelései szerint alakulnak a dolgok! 
Maradjon higgadt, és fedezze fel, hol 
csúszott hiba a számításaiba!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult 
felkéréseket pedig utasítsa vissza!

Uralkodó bolygója fokozza a lendüle-
tét, így most bátran kezdeményezhet. 
Tűzzön ki magának új célokat, azonban 
legyen elővigyázatos a lépéseiben!

Nem tudja kézben tartani az esemé-
nyek irányítását, ezért a tevékenységei 
is holtpontra kerülnek. Igyekezzen al-
kalmazkodni a kialakult helyzetekhez!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat 
a váratlanul felbukkanó kérdésekre. 
Lehetőleg ne változtasson az elvein, 
továbbra is céltudatosan cselekedjen!

Remek hangulatot teremt maga körül, 
és készséggel áll rendelkezésre, ha va-
laki segítséget kér Öntől. Hamarosan 
meglepő fordulatokban lesz része.

Nehezen tud összpontosítani, szét-
szórtsága miatt pedig felhalmozódnak 
a teendői. Rendezze gondolatait, és 
csak rutinmunkákkal foglalkozzon!

Ezúttal képtelen kiállni a céljaiért, már 
a legkisebb akadálynál megtorpan. 
Keressen olyan elfoglaltságokat, ame-
lyekkel túlléphet a bizonytalanságán!

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

Te gyimesközéploki, hagyd az értékes mondanivalódat, úgysem figyelnek 
rád. A hatóságok elintézik nálad nélkül is az Egon-banda ügyet.
Molnár Sándor gyimesközéploki lakos

A helyhatósági választások küszöbén a választott és újabb mandátumra 
készülő elöljárók rövid beszámolókkal tájékoztathatnák a választókat a 
megvalósításaikról, amelyeket megbízatásuk alatt tettek.
Egy választópolgár

Bankba csak azért hívnak, hogy időnként ellenőrizzék az ügyfelek személyi 
adatait, semmi másért nem; ez is csak a személyi biztonságod érdekében 
történik, de csak akkor, ha az illető bank ügyfele vagy. Azt is tudni kell, 
hogy ha egy bankkártya lejárt, azt automatikusan blokkolja a bank, hogy 
az ügyfél jelentkezzen az új kártyájáért, ami már meg is érkezett a bankhoz. 
Miután a kártyát átvetted, azonnal hozzáférhetsz a pénzedhez is. Aki nem 
érti ezeket a műveleteket, inkább írjon valami másról, ne legyünk minden-
ben szakértők. A banki műveleteket érteni kell.
Eszme-csere

Végéhez közelednek a csíkszeredai Kalász negyed felújítási munkálatai. 
Bár még nem történt meg a munkálatok átvétele, máris megjelentek az első 
minőségi problémák. A Hunyadi János utca 29. számú tömbház mögötti 
játszótér gumírozott lapokból készült padlózatából már kezdtek felbomlani 
ezek a lapok. Hasonló megoldást alkalmaztak két másik játszótér esetében 
is. Jobb lett volna azt a megoldást alkalmazni, amit a negyed északi oldalán 
levő garzonok szomszédságában alkalmaztak. Ha ilyen hamar kezd tönkre-
menni a játszótér, mi lesz a játszóterek sorsa pár hónap múlva?
Egy lakó a negyedből

Tisztelt Egy érintett nyugdíjas! A Székelyhon napilapunk szeptember 4–6-
ai számának sms-rovatában feltett kérdésével kapcsolatosan igyekszem 
a segítségére sietni. Illő tisztelettel kérem, hogy jelzett panaszával kap-
csolatosan a 0266-205974-es telefonszámon hívja a villamossági vállalat 
csíkszeredai, Hunyadi János utcai közszolgálati központját.
Veress Dávid

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

Valutaváltó

Euró               4,8492
Dollár            4,0915
100 forint       1,3486

Vicc

– Mi a sláger?
– Az a zene, ami a füleden megy be és a 
könyöködön jön ki.

Időjárás
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