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PULZUS
Valutaváltó

Időjárás

Euró
Dollár
100 forint

4,8746
4,1456
1,3341

#vélemények #horoszkóp
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VÁLTOZÓ IDŐK

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR



Csíkszereda
12° / -3°

– A feleségemet megleptem a Hogyan ta-

Marosvásárhely
13° / -1°

karékoskodjunk? című könyvvel.
– No, és? Sikeres volt?
– Nagyon. Azóta nem dohányzom és nem

%

&
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.

Tisztelt visszaemlékező! Repetitio est mater studiorum (ismétlés a tudás
anyja) gondolja, mert nekem kétszer majdnem szóról szóra ugyanazt
elismételte, igaz, most már felszólító módban és felemelt mutatóujjal
(Bilibók!). Akár az az öntelt akadémikus, aki vélt vagy valós szellemi
fölényében oktatja a bunkó lurkót, majd intőt ad. A tény pedig az, hogy
én mindig hangoztattam a vádlott ártatlanságának lehetőségét (az ártatlanság vélelme). És az is biztos, hogy egyszer a pernek is vége lesz. Most
akkor Önt kérdezem, T. Uram vagy Hölgyem (hiába ez a gendervilág),
hogy folyik-e bűnvádi eljárás Borboly úr ellen, vagy nem? Én ugyanis még
azt olvastam 2020. május 27-én a Székelyhon.ro portálon, hogy ,,A Maros
Megyei Törvényszéken folytatódik Borbolyék pere”. Vagy talán a sajtó is
renegát és nem mond igazat? Pedig, gondolom, az újságíró is, akár én,
ismeri a makói születésű Pulitzer József bölcs gondolatát, miszerint „a hír
szent, a vélemény szabad”. Ha a sajtó állítása nem igaz, mindenkitől elnézést kérek, és győzött az ártatlanság vélelme. De ha igazat ír, akkor Ön
„az én ártatlanságomat szólítja fel önigazolásra”, hogy Albert Camus-t
idézzem kissé szabadon. Emellett Ön még téves konklúziókat állít fel,
mert nekem Borboly úrral semmi megosztanivalóm nincs, de pártja lehetett volna körültekintőbb. Befejeztem. Tisztelettel,
Bilibók Károly

Egy ember fölkeres egy válóperes ügyvédet, és kéri, hogy segítsen diszkréten
elválasztani őt a feleségétől.
– Természetesen vállalom – mondja az
ügyvéd. – De azért árulja el nekem: mit
ért diszkrét lebonyolítás alatt?
– Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a feleségem ... (poén a rejtvényben)
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JÁTSZIK
A SZÍNÉSZ
ZENEDRÁMA

SIEMENS

Kérem, segítsen!

MÉTER

MORSEHANG

ZOKOG

TANTÁL

OXIGÉNMÓDOSULAT

ORIGÓ

DÉL-AMERIKAI
ÁLLAM

A FÖLDRE
VET

DALBETÉT
... BEREK
NÁDAK
EREK!
ÉTER
VER

E NAP
... DAME,
ELŐKELŐ
HÖLGY
KÉT NYOM!
LÓBIZTATÁS

FÉLELEM!

BORÓKAPÁLINKA

MUTATÓSZÓ

Ha ,,csak” a Villanytelep utcai lakók miatt volt meghozva forgalmi változásról szóló döntés Csíkszeredában, akkor úgy hülyeség az egész,
ahogy van. Az ott lakók problémáját ez nem fogja megoldani, arra mérget lehet venni. Ezzel szemben a közlekedés nagyon túl lett bonyolítva.
Valószínűleg a forgalom egy része a városközpont felé fog terelődni.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Tel.: 0740-313765

ÉLESEN
KIÁLTOZIK
TŰFOK!

Y

Ezelőtt is a teheneket, lovakat és más állatokat az udvaron levő istállóban
tartották. Próbáld meg te is, tartsál, és akkor beszélj. Nincs mindenkinek
lehetősége egy vagy két tehénnek farmot építeni, de meg kell éljen.
Ismeretlen

Okos szemlélő, most vallod be, hogy a különbözetet borítékban megkaptad. Akkor miért vagy felháborodva?
Ismeretlen

JOULE

EGYNEMŰ
TÚRA!

Kérdezem tisztelettel, hogy Csíkszeredában a Mérleg utca belső udvarának beígért rendbe rakása mikor kezdődik el, talán télvíz idején? És
ha igen, akkor villanyvilágítást kérünk.
Misi

Az új elöljáróság nem kellene figyelembe vegye a bujtogatást az állattartás ellehetetlenítésére, mert ezzel saját magukat járatják le.
Ismeretlen

A MÁJ
TERMELI
ÉKTELEN
RÉT!

ISKOLABÚTOR
ÁLLJA
A SARAT

SZÜRKÜLETBEN NYÍLIK
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JOBB LÁB!

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FIGYELMEZTETÉS
– ... a mellei is azok.

márc. 21. – ápr. 20.

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Feszült Ön körül a légkör, de ennek
okát ne másban keresse! Inkább gondolkodjon el, hogyan tudná megteremteni az egyensúlyt önmagában.

Székelyudvarhely
12° / -1°

iszom.

Kos

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely
a környezetében élőkre is átragad. Legyen segítőkész, de ügyeljen arra, hogy
fizikailag ne terhelje le magát!

Gyergyószentmiklós
11° / -4°

Vicc

Horoszkóp

Újdonság: munkagép és
kamionalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz.,
a terelőúti MOL mögött.
Tel.: 0752-094654 • www.vespaauto.ro

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

A mai napon mindenre kiterjed a figyelme, ezért lehetőleg olyan munkákat vállaljon, amelyek nagy precizitást,
illetve komoly odafigyelést igényelnek.
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Bár tele van lendülettel, mégsem tudja
véglegesíteni a teendőit. Közelítse meg
más szemszögből a céljait, szükség
esetén pedig módosítson rajtuk!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Sok kritikában lesz része, azonban ez
nem zökkenti ki Önt a nyugalmából.
Hagyja figyelmen kívül a kritikákat, és
koncentráljon a napi tennivalóira!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Ne kapkodja el a fontos döntéseket,
még akkor sem, ha gyors válaszokat
várnak Öntől! Magánéletében hamarosan váratlan fordulatokra számíthat.



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Ez alkalommal mindent saját magának
kell előteremtenie, segítségre nem
számíthat. Példamutató kitartása viszont hamarosan meghozza jutalmát.



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Fáradságos pillanatok várnak ma Önre fizikailag és szellemileg egyaránt.
Ossza be az energiáját, és vonja be a
környezetében élőket is a terveibe!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Úgy érzi, egyedül kell megharcolnia az
élet nehézségeivel. De ha nyitott szemmel jár, rájön, hogy sok segítőtársa
van, csak meg kell találni őket.



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit,
mert csak így tud majd továbblépni!
Most lehetősége adódik arra is, hogy
tisztázzon bizonyos félreértéseket.



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Ne engedje, hogy felgyűljenek a tennivalói! Rangsorolja tevékenységeit,
és elsősorban azokkal foglalkozzon,
amelyek könnyedén befejezhetők!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Egy váratlan esemény teljesen felborítja hivatásbeli napirendjét. Legyen
rendkívül elővigyázatos, és alkalmazkodjon a kialakult körülményekhez!

