
#vélemények  #horoszkóp2021.  AUGUSZTUS 26. ,  CSÜTÖRTÖK1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
SEGÍTETT-E?
– ... a feleségemet, aki a kocsiban vár.
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Két rendőr beszélget:
– Képzeld, tegnap találtam egy négy-
levelű lóherét!
– És szerencséd lett?
– Naná! ... (poén a rejtvényben)

Ezek a rendőrök!

Valutaváltó

Euró               4,9284
Dollár            4,1938
100 forint       1,4181

Vicc

A rendőr elmegy az orvoshoz:

– Kérem, doktor úr, segítsen rajtam, 

mert csuklom!

– És mióta van így?

– Már vagy fél éve.

– És akkor miért nem jött korábban?

– Mert azt hittem, hogy emlegetnek.

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

Véleményét elküldheti

AZ IGAZI RECIKLÁLÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

19° / 7°

Gyergyószentmiklós

20° / 9°

Marosvásárhely

20° / 12°

Székelyudvarhely

20° / 12°

Remek formában van, így képes haté-
konyan együttműködni a kollégáival. 
Ha hajlandó kompromisszumot is köt-
ni, eredményes napot zárhat.

Maradjon objektív, és tudjon különb-
séget tenni a dolgok között! Ne vonjon 
le hirtelen következtetéseket, és ne 
találgasson semmivel kapcsolatban!

Lépjen a tettek mezejére még akkor 
is, ha felkészületlennek érzi magát! 
Tapasztalatai ezúttal segítenek Önnek 
megoldani a felmerülő problémákat.

Kerülje a zűrös helyzeteket, és lehe-
tőleg ne hanyagolja el a kötelességeit 
vagy a felelősségvállalásait, ugyanis 
ez rossz fényt vethet a karrierjére!

Új szakasz veszi kezdetét az életében. 
A meghozott döntései hosszú távon is 
hatással lesznek a karrierjére. Marad-
jon határozott, és kerülje a vitákat!

Legyen optimista, és ne elégedjen meg 
kezdeti sikereknél! Az események fel-
gyorsulnak, és fontos döntéseket kell 
hoznia a jövőjével kapcsolatban.

Engedje el a múltat, és tekintsen a jö-
vőbe! Rengeteg feladat vár Önre, csak 
ezekre koncentráljon! Keresse a pozitív 
gondolkodású egyének társaságát!

Használja ki teljes mértékben kreatív 
képességeit, valamint szellemi kapa-
citását! Merészen újítson hivatásában 
és magánéletében egyaránt!

Kissé bizonytalan, ezért kerülje a dön-
téseket! Végleges megoldásokat ne 
keressen, ez alkalommal elegendő, ha 
csupán részműveleteket hajt végre!

Hivatásában mérje fel a buktatókat, 
mérlegelje a következményeket, és ez-
után hozzon döntéseket! Legyen körül-
tekintő, figyeljen a részletekre!

Lehetősége nyílik arra, hogy belefog-
jon egy régóta betervezett feladatba. 
Uralkodó bolygója mindenben támo-
gatja Önt, ezért legyen kezdeményező!

Túl engedékeny, ezért legyen nagyon 
elővigyázatos, nehogy kihasználják 
ezt a pillanatnyi gyengeségét! Ha le-
het, óvakodjon a feszült szituációktól!

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

A marosvásárhelyi és Maros megyei magyar nagyurak és nagyságák 
támogathatnák a fiatal néptáncosokat egy-egy bőrcsizmával. A Szent Ist-
ván-napi ünnepségen nyolc táncos legényből kettőnek nem volt csizmája, 
és a lányok közül egynek se…
Ismeretlen 

A környezetvédelem vagy valaki más meg tudná-e mondani, hogy kb. 50 liter 
használt fagyállóval mit lehet csinálni anélkül, hogy megbüntessenek?
T. András

Tisztelettel megkérjük a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrséget, szívesked-
jen a központi parkot „lomtalanítani”, hiszen amit művel ott néhány „el-
nyomott”, az tűrhetetlen. Öreg emberek szemébe világítanak lézeres 
 fén  nyel, ordítanak, törnek-zúznak, ürítenek stb. A park a kikapcsolódás 
helye kell legyen, és nem „dzsungel”, ahol mindenki azt csinál, amit akar. 
Tegyenek pontot erre, és adják vissza a parkot! Előre is köszönjük.
Ismeretlen 

Áder János kifogásolt beszédében a románok nem voltak még csak megem-
lítve sem. Csak annyit mondott, hogy az elszakított területeken elsorvaszt-
ják a magyar nyelv oktatását. És ezt a románok magukra értették, hogy ők 
azok, akik erőszakos asszimilációt folytatnak az erdélyi magyarság ellen. 
Szépen besétáltak a csapdába! 
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. A közölt 
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az olvasó véleménye




