16

PULZUS
Valutaváltó

Időjárás

Euró
Dollár
100 forint

4,9469
4,2609
1,3882

#vélemények #horoszkóp

2021. OKTÓBER 5., KEDD

PÁRTKATONA

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Csíkszereda
17° / 2°



Marosvásárhely
22° / 7°

%

Vicc
– Hogy hal meg a teniszező?
–?
– Megáll benne az ütő.

&
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. A közölt
üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Egyetértek Szikszay László tanácsossal a csíkszeredai Nicolae Bălcescu utca kétirányú forgalmát illetően. Jó lenne egy körforgalom a volt
Postabank elé és egy a Kossuth Lajos–Piac utcák találkozásánál, hogy
kétirányú forgalom esetében lehessen a Hargita utca irányába is letérni.
Ismeretlen
A csíkszeredai Villanytelep utcán át kéne engedni a személyautó-forgalmat. Ha valaki Zsögödből elmegy a Dedeman, Harmopan üzletekig, meg
kell kerülje a fél várost, hogy hazajusson.
Ismeretlen

KUTAT

TEREMSPORT

A szabálytalanul közlekedő autóst
megállítja a rendőr:
– Uram, ötszáz lej helyszíni bírságot kell
fizetnie, mert forgalommal szemben haladt az egyirányú utcában!
– Tyű, de jó! – örvendezik a sofőr. – Tegnap ugyanezért... (Poén a rejt vényben.)
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RELATÍV
(RÖVIDEN)

PÁRATLAN
FAEKE!
KU-KLUX-...
ÖB
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KIFELE!

BÁRIUM,
OXIGÉN

PÓTMAMA
MI, TI, ...

AMPER
OMSZK
FOLYÓJA

GRAMM

KILÁTÁS
JELZŐJE
LEHET

I

„... SZÉP
... SZÉP”

AFRIKAI
ÁLLAM
(RÖVIDEN)
KÉT LAT!

0726-720418

LOMBARDIAI
FOLYÓ

NEHÉZ
MINT ...
(SZÓLÁS)

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
MI VAN, HAVER?
– Hát ez az!

máj. 21. – jún. 21.

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Hivatásában változásokra készülhet.
Ne torpanjon meg a kihívásoktól, ma
megvan Önben a kellő energia, hogy
megoldást találjon minden kérdésre!



Meg kell tanulni kevesebb élelemre költeni és többször, ami szükséges,
csak azt megvenni, és elfogyasztani. Így kevés a valószínűsége, hogy
sok élelem landol a kukában.
Ismeretlen

Ikrek

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Munkahelyén kizárólag olyan döntéseket hozzon, amelyek biztos tényeken
alapulnak! Őrizze meg a nyitottságát,
és segítsen azokon, akik rászorulnak!

Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Tetteit ma az érzelmei befolyásolják.
Legyen visszafogott, ne a társaiban
keresse a hibát, ha nem az elképzelései szerint zajlanak a dolgok!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen
mindent könnyedén! Rátermettségével
átvészelheti a nehéz pillanatokat, és
új viszonyokat alakíthat ki magának.
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Fontos teendővel bízzák meg, amit
komolyan kell vennie, ugyanis ennek
a végkimenetele meghatározó lehet a
karrierjére! Cselekedjen megfontoltan!

Bak

dec. 22. – jan. 20.

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatásokat, majd igyekezzen megtalálni
belső egyensúlyát! Maradjon megfontolt, ne ítélkezzen elhamarkodottan!

ANNÁL
ELŐBB

KESELYŰFAJTA

(



TASZÍTÁS

ápr. 21. – máj. 20.

Bár feszült hangulat uralkodik Ön
körül, nyugodtságának köszönhetően
mindenkivel megtalálja a közös hangot.
Legyen mindenkivel segítőkész!

Balánbányán minden éjszaka járkál a medve két boccsal, szól a riasztó.
Elkergetik, de minden este visszajön! Mi értelme? Vagy majd ha valakit
megsebesít, csak akkor lehet kilőni?
Ismeretlen

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
TONNA

IGEN,
NÉMETÜL

'

.

Véleményét elküldheti

NAPSZAK
RÉGEBBI
BANKJEGYÜNK

Bika

Érvényesítse a diplomatikus, illetve
kommunikatív adottságait, és helyezze előtérbe a személyes kapcsolatait!
Járjon a végére a vitás problémáknak!

Jogos az elvárás, hogy a lakosság szelektíven gyűjtse a szemetet. Ehhez feltételeket kell teremteni, nem csak a szemétszállítási költségeket
mérték nélkül emelni. Ugyanakkor a hulladékot elszállító cég is szelektíven kellene elvigye a szemetet, nem egy helyre öntve mindent.
Ismeretlen

Végre korlátozzák a behajtást a csíkszeredai sétálóutcába. Már rég kellett volna, mert rád dudálnak, hogy állj félre, mert neki van elsőbbsége.
Minél hamarabb meglépni, minél hamarabb legyen egy szép sétálóutca,
ahol jól érzed magad.
Ismeretlen

PLÁNUM

márc. 21. – ápr. 20.

Túl sok munka nehezedik Önre, a
munkatársaitól pedig kevés támogatást kap. Aknázza ki a képességeit, és
használja fel a szakmai tapasztalatait!

Székelyudvarhely
20° / 4°

CSEVEGÉS

Kos

Fektesse a hangsúlyt azon megoldatlan
feladatokra, amelyeket szubjektív okok
miatt idáig mellőzött! Mindeközben
tartsa szem előtt a célkitűzéseit is!

Gyergyószentmiklós
17° / 1°

De jó!

Horoszkóp



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pedig megviseli Önt. Ha képes lesz tiszta
fejjel felmérni a probléma mibenlétét,
hamar megtalálja a megoldást.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Kedvezőtlen hatások befolyásolják a
napját, ezért lehetőleg minden fontos
tevékenységét véglegesítse! Ezután
csak a rutinügyekkel foglalkozzon!

