
2020.  OKTÓBER 26. ,  HÉTFŐ1 6 P U L Z U S

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
PIACON
– ... majd ügyesen mérem meg.

ABBA
A MÁSIK
IRÁNYBA

SIEMENS

ZOKOG

TANGENS
(RÖVIDEN)

EGYE!

NEM IS
INNEN!

GÚNYIRAT

DOKTOR
(RÖVIDEN)

KÁROSAN
HAT

TERJE-
DELMES

LENGYEL
VÁROS

CSILLAGKÉP

VADÁSZ-
KUTYA

POSZTÓ-
FAJTA

AMODA
PÁRJA

GABONÁT
LEVÁG

OMLADÉK

PARIPA

LITER

FÁBA VÉS

KITANÍT

KÉT KÓD!

POUND

2/3 BON!

SZ

INDIUM,
BÓR

VISZONT

MÓDOSÍTOTT
A-HANG

SÁNC

ÍRÓNK
(TIBOR)

EGYES!

CIGÁNY
VEZETŐ

IPSZILON

2

1
A főnök diktál az új titkárnőjének:
– Írja, hogy összehívunk egy meg-
beszélést a témában keddre.
– Főnök, a keddet egy vagy két d-vel 
írjuk?
– Tudja, mit? Legyen ... (poén a rejt-
vényben)

Diktálás közben

#vélemények  #horoszkóp

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

Véleményét elküldheti

MEGFELELŐ FORMATERV KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Szokatlan események borítják fel a 
napirendjét, ezért új kihívásokkal kell 
megküzdenie. Használja fel a tapasz-
talatait a nehézségek leküzdésére!

Karrierje most egy újabb lendületet 
vesz. Álljon készenlétben a kínálkozó 
lehetőségek megragadására, mert 
csak így érheti el hosszú távú céljait!

Noha átlátja a problémákat, és tudja, 
hogy mit kellene tennie, most képtelen 
a végére járni a dolgoknak. A fonto-
sabb döntéseket halassza máskorra!

Őrizze meg magabiztosságát, és ma-
radjon nyitott a környezetében élők 
felé! Amennyiben szükségesnek érzi, 
segítse ki társait javaslatokkal!

Munkahelyén ezúttal nagyon érzéke-
nyen reagál mindenre. Lehetőleg tart-
sa távol magát a vitás helyzetektől, va-
lamint a kényesebb beszélgetésektől!

Ne kerülje a felelősség vállalását, és ne 
ruházza másokra az Ön feladatait! Ha 
úgy érzi, képtelen megbirkózni a teen-
dőkkel, bátran kérjen segítséget!

Bár zökkenőmentesen zajlanak Ön kö-
rül az események, mégis képtelen ki-
hozni a maximumot a lehetőségeiből. 
Fogadja el kollégái támogatását!

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en minden buktatón könnyen átsiklik. 
Használja ki ezt az időszakot, járjon a 
végére a fontosabb célkitűzéseinek!

Kicsit lobbanékonyabb a kelleténél, és 
a magánéletében is bizonytalan. Ha 
józanul mérlegelné az eseményeket, 
belátná, hogy nincs oka aggodalomra.

A mai napon számos megpróbáltatás 
vár Önre. Legyen rugalmas, ugyanis 
csak így lesz képes biztonságban le-
rendezni a folyamatban lévő ügyeit!

Ezúttal nehezen tudja leplezni az Ön-
ben tomboló feszültséget. Álljon ki az 
igazáért, de ne másokat okoljon azért, 
ha eközben elveszíti a higgadtságát!

Hajlamos könnyelműen igent monda-
ni, ezért kerülje azon elfoglaltságokat, 
amelyek döntést igényelnek! Igyekez-
zen ellenállni a csábító ajánlatoknak!

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

Tisztességesnek, emberségesnek és igazságosnak tartom a Ma-
rosvásárhelyi Ítélőtábla döntését, amellyel jogerősen (hiszem, hogy 
végérvényesen) felmentette az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
vádjai alól Csíkszereda Megyei Jogú Városunk polgármesterét és alpol-
gármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt, valamint Szőke Domokost. A poli-
tikai megrendelésre elindított és hatodik éve tartó nacionalista roham, 
letámadás és karaktergyilkos leszámolási kísérlet, bár sok szempont-
ból és nagyon megviselte az érintett személyeket és családjaikat, az 
önkormányzatot, a városházát és az egész várost is, nem tudta megtörni 
sem az elöljárókat, sem a családjaikat, sem az önkormányzatot belekény-
szeríteni az városvezetők elleni perbe, sem a városházát, de még a várost 
sem tudta vég nélküli félelembe zárni. Istennek hála, közösen el tudtuk 
viselni a nacionalista rohamot, ostromot. Határozottan, nyilvánosan és 
kiemelten megköszönöm a városvezetők és az önkormányzat illetékes 
tagjainak a bátorságát, a kemény kiállását. Történelmi tény, hogy 
Csíkszeredát nem tudták térdre kényszeríteni, lefejezni. Közösen üzen-
jük, hogy nem is tudják soha, de soha! A kitűzött fekete zászlók is az 
ellen állás kiáltó jelei!
Veress Dávid önkormányzati képviselő

Kérem, tájékoztassanak, miért késnek a villanyszámlák Székelyudvarhe-
lyen? Szeptemberben egyáltalán nem kaptunk, máig sem érkezett meg. 
Talán büntetnek azért, hogy nem kerestünk új szolgáltatót? Tudniillik 
megszoktuk, hogy a számláinkat időben fizessük.
Kinga néni 

Másodszor is fel szeretném hívni az illetékesek figyelmét, hogy 
Csíkszeredában a Somlyó utca 139. számnál már két hónapja nem ég az 
oszlopon az égő. Ha helyben nem lehet megoldani a problémát, kérnék 
egy további címet, hogy kihez kell fordulni a probléma megoldásáért. 
H. É. 

Maszkot ne csak akkor viseljünk kint is, amikor arra törvénnyel kény-
szerítenek, hanem mindig, mert mint olvassuk, halljuk, Hargita megye 
országszinten is bizony jól előrehaladt, ami a fertőzést illeti. Sajnos ez 
alól Csíkszereda sem kivétel. Ezért fontos óvakodni, vigyázni magunk-
ra és környezetünkre, csökkentve ezáltal az óriási nyomást, ami most 
a kórházakra nehezedik, ahol már egyre nagyobb a gond. És baj van 
mindenhol az országban. Tehát a maszkkal ne az ajkunkat és a szájun-
kat melegítsük, hanem húzzuk fel az orrunkra is, mert az orr takarása 
fontos, hiszen ott lélegezzük be a vírust, amely ha a tüdőig hatol, nagy 
baj lehet belőle. 
Jóindulatú vélemény

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               4,8744
 Dollár            4,1145
 100 forint       1,3394

Vicc
– Hogy hívják az eredménytelen vak 
halászt?
– Se lát, se hal!

Időjárás

Csíkszereda
15° / 4°

Gyergyószentmiklós
15° / 4°

Marosvásárhely
18° / 6°

Székelyudvarhely
16° / 5°6  1  18  29  15  3

44  9  14  13  16  +8

794751

194489

36  35  3  24  31  8

5258360

Lottó




