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PULZUS
Valutaváltó
Euró
Dollár
100 forint

#vélemények #horoszkóp

2021. OKTÓBER 8–10., PÉNTEK–VASÁRNAP

ÚJ GENERÁCIÓ

Időjárás
4,9475
4,2793
1,3825

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Csíkszereda
10° / 1°
Gyergyószentmiklós
10° / -1°

Lottó

Marosvásárhely
15° / 3°

10, 6, 30, 2, 17, 1
5616949

Székelyudvarhely
13° / 2°

16, 15, 7, 39, 36, 13
065318

Horoszkóp

Vicc
– Miért jobb egy pisztoly a háznál, mint
egy asszony?
– A pisztolyhoz kapható hangtompító.

35, 8, 32, 25, 26 +2
202638

Kos
márc. 21. – ápr. 20.

Használja az adottságait, hogy sikeresen

át tudjon lendülni a holtpontokon! Csupán
így könyvelhet el eredményeket. A társaira
most nem számíthat.

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.

Igen, ezt kellett volna elkerülni, hogy le kelljen állítani a műtéteket a
kórházakban. Ezt akarták elkerülni az oltásokkal, mert tudható volt, hogy
a román egészségügyi rendszer nem bírja meg az ilyen szintű fertőződést.
Érdekes, hogy határvonalon vagyunk, a Balkánon okos nép él. Mert
tőlünk nyugatra, ahol az egészségügyi rendszerek is jobbak, az emberek
is civilizáltabbak és bíznak az orvosokban, a rendszerben, ott az oltottság
aránya sokkal nagyobb, nem kínlódnak annyira, sikerül kezelni a más
betegeket is. De hát nálunk és tőlünk keletre sok országban érződik a bizalmatlanság, hogy mindig próbálunk valakit hibáztatni, vagy a politikusokat, vagy az egészségügyet, vagy a tanügyet, mikor kit, nem is számít,
csak háborogni lehessen. Ezért nem haladunk semerre. Egy egyszerű
oltás is segíthetett volna ezt megelőzni, de nem, inkább háborogjunk,
mert most nagyon mélyen vagyunk s még mélyebbre kerülünk. Ezt pedig
azok is fogják nagyon érezni, akik más betegségek miatt nem tudnak kezelést kapni, mert a kórházakat ellepik a súlyos állapotú covidosok, és
egyszerűen nincs kapacitás másra. Azt kapjuk, amit érdemlünk, tessék
csak háborogni, nem kell gondolkodni, nem kell cselekedni. A háborgás
majd biztosan megoldja a helyzetet.
Ismeretlen

VÁLTOGAT

A kutya mellett köszönés nélkül megy el
a kiscsibe. A kutya rászól:
– Csibe, fiam, mondd meg az anyádnak,
hogy tanítson meg köszönni!
– Az anyámnak? – begyeskedik a naposcsibe. – Az lehetetlen, kutya bácsi,
kérem.
– Miért volna lehetetlen?
– ... (Poén a rejtvényben.)

AJTÓN
JELEZ

ELEVENÍT,
GYORSÍT
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Az udvaron

Múlt héten Comarnicon csak szembefordult a medve a vadászokkal, abban a helyben lelőtték, itt, nálunk ha tönkretesz, akkor sem lépnek semmit! Ez itt a nagy Románia!
Ismeretlen

KAMBODZSAI,
OSZTRÁK,
MÁLTAI
A PAPRIKÁNAK VAN!

A marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső pont olyan pocsék lett, mint a másik,
korábbi festés. A repedéseket nem lehet festékkel eltakarni. Azokat ki
kell javítani.
Ismeretlen

TÉVESEN
GÉPEL
SZÁJAT
KINYÍT

PERZSEL

AZ ORRÁHOZ

NEWTON

TOVA

A gáz drágításához kellene igazítani a fizetést, vagy a vas meg az építőelemek árához, ugyanis 100, illetve helyenként 150 százalékkal drágult minden. Az összes parlamenti képviselőnek kötelezővé kellene tenni, hogy 5
évig minimálbérért dolgozzon napi 8, illetve 10 órát, éljenek meg belőle,
ahogy tudnak.
Ismeretlen

Véleményét elküldheti

LÍTIUM
KETTŐZ!
FRISSÍT

RÓMAI 2
SZARVASFAJTA

ALÁ
RÓMAI
SZÁMOK
ÖSSZEGE: 551

AMPER

ÉTLEN
RÉM!

KIES TÁJ!

OROSZ
FESTŐ

BENT LEÍR!

EGYE!
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
A KÓRHÁZBAN
– ... állok, és kiszálltam.

&

• Székelyudvarhely, Szent Imre utca 18. szám, 535600
• Mobil: + 40731–021455 • E-mail: office@gonduzo.ro

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Intézze célszerűen hivatásbeli dolgait! Helyezze háttérbe saját érdekeit, mert hosszú
távon sokat veszíthet, ha szabad utat enged a feszültségnek!
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Új támogatókat szerezhet, ha megőrzi pozitív gondolkodásmódját. A hatékonyság
érdekében hallgassa meg a tapasztaltabbak véleményét is!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Próbáljon uralkodni az érzelmein, mert az
indulatok ma negatív hatással lehetnek a
folyamatban lévő munkálataira! Legyen
mindenben megfontolt!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Válogassa meg a mondandóját! Maradjon
visszafogott, és figyelje kívülről az eseményeket! Ha lehet, ne avatkozzon bele mások magánügyeibe!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Hajlamos felhalmozni a tennivalókat, mivel
nehezen tud nemet mondani a felkérésekre. Ha nem változtat a hozzáállásán,
komoly gondba kerülhet.



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Tisztázatlan magánéleti kérdések kerülnek
napirendre, ezért mihamarabb végezzen a
kötelezettségeivel, és koncentráljon a személyes kérdésekre!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Magatartásával zűrzavart kelt a környezetében. Mielőtt még elfajulnának a dolgok,
vonuljon háttérbe, és onnan ügyködjön!
Döntéseit halassza el!



NÉMET ÍRÓ
(THOMAS)

DZSÚSZ

ma a feszült helyzetekben is helyt tud állni.
Hivatásában vegye át a vezető szerepet, és
bátran kockáztasson!

0726-720418 ,

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
NEWTON

A SOR
ELEJÉN

Bika
ápr. 21. – máj. 20.
%
Kiegyensúlyozottságának köszönhetően

Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ossza meg elképzeléseit a kollégáival,
hagyja őket azonosulni az Ön ötleteivel!
Hallgassa meg a nézeteiket, és csakis ezután lépjen tovább!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, ha
nem zárkózik el a kockázatosabb szituációktól. Uralkodó bolygója most szinte minden törekvését támogatja.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Tegye túl magát a kétségein, támaszkodjék
az eddig szerzett gyakorlatára! Ne hagyja
magát senkitől befolyásolni, tartsa magát
az elgondolásaihoz!

