
#vélemények  #horoszkóp2021.  JÚLIUS 26.,  HÉTFŐ1 6 P U L Z U S

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HŰHA!
– Igen, azon nincs varrás.
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– Lányom, tényleg otthagyott a férjed?
– Tényleg, anyukám.
– Biztos egy nő miatt...
– Igen.
– És ki az a nő?
– ... (poén a rejtvényben)

Ki miatt?

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

Véleményét elküldheti

A KOMPOZICIÓ RÖVID TÖRTÉNETE KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Nehezen fogadja a nehézségeket, az 
akadályok pedig arra ösztönzik, hogy 
új utakat keressen. Maradjon körülte-
kintő, és kerülje el a rizikós lépéseket!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze 
a teendőit, ugyanis hajlamos a hibák 
elkövetésére! Vegyen vissza kicsit a 
tempóból, és ne hajszolja túl magát!

Mindenhez magabiztosan reagál, így 
remekül alakulnak a dolgai. A sikerek 
szárnyakat adnak Önnek, és képes 
lesz véglegesíteni valamennyi teendőt.

Fontos változásokra készülhet, melyek 
hosszú távon a hasznára válhatnak. 
Cselekedjék racionálisan, vigyázzon, 
miként reagál bizonyos dolgokra!

Ne ragaszkodjon görcsösen a korábbi 
elképzeléseihez, mert ma könnyebb 
úton is elérheti a céljait! Legyen nyitott 
a pozitív hatások befogadására!

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit, 
mert csak így tud majd továbblépni! A 
mai napon lehetősége adódik arra is, 
hogy tisztázza a félreértéseket.

Rendkívül mozgalmas napnak néz 
elébe. Hamarosan felgyorsulnak az 
események, ezért türelemre lesz szük-
sége, hogy lépést tartson másokkal.

A mai események kizökkentik Önt a 
megszokott nyugalmából. Személyes 
igényeit alaposan vizsgálja át, és lehe-
tőleg mindenben legyen mértékletes!

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja 
a hivatásbeli napirendjét. Maradjon 
körültekintő, és próbáljon meg alkal-
mazkodni a kialakult körülményekhez!

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. 
Bátran kockáztathat is, kezdeménye-
zései ezúttal eredményesek lesznek.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt 
nagyon megterhelt lesz szellemileg. 
Ne veszítse el a türelmét, hallgasson a 
megérzéseire, használja a tapasztatait!

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

Azt nem értem, hogy egy Teleorman megyei községi székhelyű cég 
miért nyit Gyergyószentmiklóson újrahasznosítható hulladékot begyűjtő 
telepet? Más megyék szemetét fogja idehordani? Nekünk nincs elég hul-
ladékunk?
Ismeretlen

Tisztelt Borboly Csaba elnök úr! Gondolkozott már azon valaki, mi lesz 
ott, ha 100 medvét összegyűjtenek 200 hektáron? Nem lesz az állat-
kínzás? És a szaporulat? A medve nem szarvasmarha, hogy karámba 
zárjuk. Az egyedüli megoldás a problémás medvék likvidálása. Maradok 
tisztelettel,
Andor  

Így is már nagyon sokat késett a medvekilövési törvény, ide nem kel-
lenek alpontok, úgy gondolom. A medve vadállat, és a legnagyobb testű, 
a veszélyességéről nem is kellene beszélni, hogy melyik nem veszélyes. 
Vagy van ezzel kapcsolatban ismertetőjel? 
Ismeretlen

A pénteki sms-re reagálva, végre valaki meg merte írni, hogy viselkednek 
a pénzügy alkalmazottai az adófizetőkkel, persze tisztelet a kivételnek.
Ismeretlen

Úgy látszik, Magyarországon nincs folytonossági hiány az újabb és újabb 
botrányokból. Most éppen a görög mitológia Pégaszosz szárnyas lova 
szabadult el, órási ribilliót csapva maga körül. Először is a Pegasus Iz-
rael által kifejlesztett államvédelmi szoftver, amely magánszemé lyek le-
hallgatására is alkamas. Most állítólag ezzel – minden bizonyíték nélkül 
– vádolják a magyar kormányt, hogy illegális lehallgatásokba kezdett. 
Másképp a jelenség nem új, hiszen Snowden – aki most Orosz ország 
diktatúrájában szenved – után tudjuk, hogy lényegében „min denki min-
denkit lehallgat”. Mivel az eljárás az én szellemi képességeimet meg-
haladja, nem bocsátkozok részletekbe, de aki olvasta Nemere István A 
Moszad története című könyvét, annak nehéz megérteni, hogy az említett 
állam szakemberei ilyen könnyen kikódolható fércművet kreáljanak. A 
könyv elolvasása után ugyanis az az érzése támad a kíváncsiskodónak, 
hogy lényegében a Moszad emberei mindenütt jelen vannak és minden 
szobatitkot ismernek. Ezek után azt hiszem – ha atomi igazság is van 
a dologban –, hogy ezek a szakembe rek máris indulhatnak más búza-
mezőkre kenyeret keresni, ami ben kételkedem. Ettől függetlenül viszont 
örömmel tölt el, hogy nálunk, Romániában nincsen ilyen gyomorforgató 
lehallgatás, sőt még ennek a gyanúja sem merül fel. Tisztelettel,
Bilibók Károly

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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye

Valutaváltó

Euró               4,9219
Dollár            4,1823
100 forint       1,3727

Vicc
– Miért eszi meg a rendőr a lottószelvényt?
– ?
– Mert rá van írva: e heti.

Időjárás

Csíkszereda
28° / 14°

Gyergyószentmiklós
28° / 15°

Marosvásárhely
33° / 18°

Székelyudvarhely
31° / 16°

18, 2, 24, 4, 40, 1

32, 33, 14, 8, 29  +20

0 1 8 3 5 1

7 4 9 2 9 2

25, 22, 20, 27, 48, 42

7 6 1 3 9 9 5




