
2020.  NOVEMBER 24.,  KEDD1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HOL VAN?
– De hát én nem is rendeltem bort!
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– Sietek haza, mert a bátyám most 
repült ide Kanadából.
– És milyen volt az útja?
– Azt mondja, hogy kellemes, csak ... 
(poén a rejtvényben)

Siet...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

 Euró               4,8732
 Dollár            4,1013
 100 forint       1,3521

Vicc

– Hogy hívják a részeg migránst?
– Betántorgó.

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

Véleményét elküldheti
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Csíkszereda
1° / -4°

Gyergyószentmiklós
2° / -3°

Marosvásárhely
3° / 0°

Székelyudvarhely
2° / -2°

Kissé megingott az önbizalma, emiatt 
nem képes döntéseket hozni. Olyan 
feladatokat helyezzen előtérbe, melyek 
révén visszanyerheti az önbizalmát!

Rendkívül célratörő, és úgy érzi, hogy 
ezúttal minden akadályon képes lesz 
túllépni. Vegye kézbe az irányítást, vi-
szont maradjon mindig következetes!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
kénytelen lesz spontán döntéseket 
hozni. Maradjon higgadt, csupán így 
lesz képes átvészelni a mai napot!

Bár céltudatosan kezdi a mai napot, 
néhány váratlan szituáció teljesen 
felülírja a terveit. Próbáljon meg alkal-
mazkodni a kialakult helyzethez!

A környezetében élők most sokkal ér-
zékenyebbek, mint általában. Ezért le-
hetőleg viselkedjen toleránsan velük, 
és nyilatkozzon megfontoltan!

Ne engedje, hogy a környezetében 
tomboló feszült hangulat az érzéseit 
is befolyásolja! Legyen tárgyilagos, és 
lehetőleg maradjon távol a vitáktól!

Az elmúlt időszak felemésztette az 
energiáit, ezért ma csupán könnyen el-
érhető vagy kevés erőfeszítést igénylő 
munkákat tűzzön ki maga elé!

Hivatásában zűrzavaros állapot tom-
bol, így nehezen tud koncentrálni saját 
tennivalóira. Ne hagyja, hogy kapko-
dásra, rögtönzésre kényszerítsék!

Olyan helyzetbe sodródik, ahonnan 
nem találja a kiutat. Bízzon szakmai 
tudásában és tapasztalataiban, így 
képes lesz megoldani a problémákat!

Szakmai téren óvakodjon a kockáza-
tokkal járó manőverektől, és ne tegyen 
elhamarkodott lépéseket! Kizárólag 
olyasmit vállaljon, amit el tud végezni!

Eredményes napnak néz elébe még 
úgy is, hogy sok akadály sodródik az 
útjába. Folyamodjon a bevált módsze-
rekhez, így biztos sikerre számíthat!

Munkahelyén számos hátráltató té-
nyezővel kell megbirkóznia. Tartson 
ki elvei mellett, de vegye fontolóra ta-
pasztaltabb kollégái meglátásait!

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

Van, akinek nyolc zsák van kitéve a hulladékkal, én is megraktam volna 
mostanáig, de kettőt kaptam. A sok lapit a járdáról is behordom. Adják 
ki év elején a zsákokat, nem fogjuk másra használni. A nyugdíjból nem 
futja zsákokra.
Nyugdíjas

Most, télire és a koronavírusos időszakban is, megnövekedett a tartósítósze-
rek utáni kereslet. Sajnos azonban egyeseket nem találni minden kereskedel-
mi egységben, sőt szinte az egész helységet be kell járni például borkénért 
– panaszkodik egyik ismerősöm. Holott ezt a szert nagyon sok esetben lehet/
kell használni porított formában. Például borok, mustok kénezéséhez, befőtt, 
savanyúság készítésekor, barnulásra hajlamos gyümölcshöz, zöldséghez, 
ecetes tormához stb. Viszont még lehetne folytatni a sort, pl. nem min-
denütt találni darabos, nem jódozott sót, mert allítólag csak ez jó bizonyos 
eltevésekhez. És bizonyára sokan tudnák folytatni a sort. Sokkal jobb is le-
hetne a kereskedelmi felhozatal!
Köz-ügyes

Milyen egyszerű azokat kritizálni, akik érettünk, gyermekeinkért, a 
városért tesznek, dolgoznak, míg mások a háttérben, a semmitevésben 
áttekintve véleményeznek. Igenis, a sport szükséges a gyermekeknek, 
sokak szerint kötelező is lehetne. Jobb volna hobbinak a tévézés, a 
számítógép? Vagy úszni tanulás egy kád meleg vízben? Lehet választani.
Eltekintő

Nagyon ajánlott, hogy a bérbe adott lakás tulajdonosa havonta kérje 
el a közköltségeket az albérlőtől, hiszen az értesítő minden lépcsőház-
ban ki van függesztve, ott követheti, és a tulajdonos maga fizesse ki a 
lakószövetségnek a közköltséget! A legtöbb tulajdonos ezzel nem törő-
dik, és a tapasztalat azt mutatja, hogy közköltség-elmaradás terén a 
legtöbb probléma az albérlőkkel van.
Ismeretlen 

Az a baj, hogy Székelyudvarhelyen már nem is lehet látni, ha valaki átkel 
az úttesten, főleg a lakónegyedekben mindenki oda parkol, ahova tud, 
az átjárók elé is. Ezért is lenne fontos kialakítani egy parkolóházat, mert 
már mindjárt a járdán se lehet közlekedni. Megértem az autósokat is és a 
gyalogosokat is, de ezt valahogy meg kéne oldja a városvezetés, a 90-es 
évek elmúltak, akkor nem kellett, de most már nagyon ideje lenne.
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




