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PULZUS
Valutaváltó

SZÖVEG NÉLKÜL

Időjárás

Euró
Dollár
100 forint

#vélemények #horoszkóp

2020. OKTÓBER 30. – NOVEMBER 1., PÉNTEK–VASÁRNAP

4,8747
4,1588
1,3220

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Csíkszereda
9° / 2°
Gyergyószentmiklós
9° / 3°

Lottó

Marosvásárhely
12° / 5°

4 18 31 8 38 42
4615357

Székelyudvarhely
10° / 5°

7 24 21 27 6 28
954071

Horoszkóp

Vicc
– Képzelje, szomszéd, olcsóbb lett a hús!
– Tényleg?
– Nem, de képzelje!

32 7 5 29 14 +14
516885

Kos
márc. 21. – ápr. 20.

Lehetőleg ne pazarolja el feleslegesen az

energiáját, csupán a szükséges kötelezettségeinek tegyen eleget! Szenteljen több
időt a magánéletére!

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.

Kedves Veress Dávid uram, azzal minden rendben volna, hogy szerte a
Kárpát-medencében más országokhoz csatolva magyar nemzetrészek
vagyunk, de sajnos az adott országban a többségi nemzethez viszonyítva kisebbségi népcsoport vagyunk, ha akarjuk, ha nem, bármennyire is
próbáljuk másképp értelmezni. Ön szerint valami mindig másképp van,
tehát csak nyugtassa magát, ez úgysem fog változni. Tisztelettel,
Eszme-csere
A volt csíkszeredai polgármesternek, Ráduly Róbert Kálmánnak nagyon
szépen köszönjük az eddigi tevékenységet. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is maradjon meg szókimondó, bátor, szívvel-lélekkel felruházott
igazi székely embernek. Kívánunk jó egészséget és jó munkát az elkövetkező években.
Tisztelői
Eltűnt a csíkszeredai gyógyszertárakból a Siofor, a cukorbetegek egyik
gyógyszere. Kihez forduljunk?
Diabétesz

ILYEN TÉSZTA
IS VAN

Barátok
– Gratulálhatsz, pajtikám, boldog családi esemény történt nálunk.
– Akkor gratulálok! Fiú vagy lány?
– ... (poén a rejtvényben)

TELJESEN
BEFEDŐ

HALOTTI
LAKOMA
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GABONI,
LUX., OM.
DIADALMASKODIK

EGYEN!

BÖDÖN
JELZŐJE
LEHET

SÍPSZÓ!
SZERELVÉNY
RENDEZÉSE

KOKTÉLOS
OROSZ POLITIKUS VOLT
ALÁ

ZACSKÓBA
CSOMAGOL
TÁRGYRAG

SZŰK KIS
UTCA
KÉT
SZPÁHI!
SIEMENS
ESETLEG

TITKON
FIGYEL

ÚJSÁG IS
VAN ILYEN

ÁLLÓVÍZ

DOHÁNY

BORÍT, FED
TASZÍTGATÁS

VÉRCSOPORT

HARAP

A MÉLYBE

HELYEZ, TESZ
IGAVONÓ
ÁLLAT
TONNA

TESLA
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ITTEN VAN!

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
EJNYE!
– Mert szégyenlős vagyok.

Mindenki az elöljárók igazságtételében bízik, de mindaddig, amíg nem
tesz senki panaszt, addig ne is várjuk, hogy intézkedni fognak. Ha nincsen
panasz papíron, akkor a probléma nem is létezik. Először is az illetékes
szervektől nem kérünk nagy dolgot, csak egy ellenőrzést. A tanácsnál
nyilván van tartva, hogy a város területén hol és ki tart szarvasmarhát.
A 2005-ös helyi tanácsi határozat megszabja, hogy zónánként hány állatot lehet tartani. Tisztelettel kérjük az illetékes ellenőrt a törvény betartatására és ne ígérgetések, megalkuvás elfogadására.
Egy másik csíkszeredai
Tisztelt, állattartókat rágalmazó falusiak, városiak. Véleményem szerint
a Péter és Pál vers mostanra is érvényes, sőt még jobban, mint amikor
írva volt. Mert ha az irigység szaga érezhető volna, az kibírhatatlanabb
volna, mint az állatoké. Mert az állattartó elad egy flakon tejet vagy levág
egy disznót, és a szagot nem bírók meg kell vegyék, pedig az állattartó is
azért megfizet. Sajnos ez a fajta szomszédi viszony nagyon elterjedt úgy
városon, mint falun. Véleményem szerint ezt a problémát nem az újságon
keresztül kell megoldani, hanem a helyi tanácsoknál írásban kérni.
Egy falusi, aki már nem tart állatot
A KRESZ szerint milyen magasra kell szerelni a forgalmi táblákat? Mert a
csíkszeredai Mérleg és Villanytelep utcákban eléggé magasra tették, nem
látni a szélvédőn levő napellenzőtől. Mindenki a saját feje után közlekedik mindkét irányba.
Sanyi
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

A gyászjelentőket,kérjük,
gyász
hétvégén küldjék
e-mail-címre.
az uzenet@szekelyhon.ro
a
uzene

Bika
%
Munkájában sok

ápr. 21. – máj. 20.

követelménynek kell
megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, gazdálkodjék az erejével! Kizárólag a fontos
feladatokra összpontosítson!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Ne siessen el semmit, használja ki maximálisan az idejét, bármiről is van szó! A
rossz időzítés könnyen romba döntheti az
eddig elért eredményeit.

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Kissé felgyűltek a határidős feladatai, ezért
most jobban teszi, ha nem kifogásokat keres, hanem megpróbál támogatókat toborozni maga mellé!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Tele van energiával, minden szempontból
erősnek érzi magát. Tűzzön ki merész célokat, és használjon ki minden Ön elé sodródó előnyös alkalmat!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Számos megoldatlan feladatnak kell ma a
végére járnia. Maradjon türelmes és megfontolt, készítsen ütemtervet, majd annak
mentén próbáljon haladni!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Ne engedjen a kísértéseknek, ugyanis
néhány buktató könnyen elkerülheti a figyelmét! Legyen óvatos, és fogadja meg
kollégái hasznos tanácsait!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, ha
már lezárta az előzőket! Okosan ossza be
az idejét, ugyanis ma egyáltalán nem számíthat külső segítségre!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, ha nem
zárkózik el az Ön körül zajló eseményektől.
Legyen kezdeményező, és figyeljen oda
mások igényeire is!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Kimagasló formában van, könnyedén talál
megoldásokat a problémákra. Ám arra vigyázzon, hogy buzgóságában ne kövessen
el kapitális hibákat!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Figyelme gyakran elkalandozik, emiatt
pedig gyakran ejt hibákat. Ha teheti, mára
ne szőjön nagy terveket! Kizárólag a kötelezettségeire koncentráljon!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

A mai napon ne számítson segítségre,
szinte mindent egyedül kell majd elvégeznie. Csak annyit vállaljon, amennyit kényelmesen el tud végezni!

