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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÁH, DEHOGY...
– ... meg tudok nézni egy patkót.
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A könyvelő kétségbeesett arccal állít be 
főnökéhez:
– Főnök úr, egy vallomással tartozom 
önnek... Nem tudok a lánya nélkül élni.
– Na, azért ne túlozzon!
– Dehogyisnem. ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Vallomás

Valutaváltó

Euró               4,9475
Dollár            4,1877
100 forint       1,4139

Vicc

A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. 
Odamegy az apjához, hogy karácsonykor 
adja oda neki a kocsit.
– Ajánlok egy üzletet – mondja az apja. – 
Ha levágatod a hajadat, viheted az autót.
– De annak idején Sámsonnak is hosszú 
haja volt, Mózesnek és Jézusnak is – 
próbálkozik a fiú.
– Igen, de ők mindenhová gyalog jártak!

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

Véleményét elküldheti

ŐSZI TERMÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

23° / 9°

Gyergyószentmiklós

23° / 9°

Marosvásárhely

26° / 10°

Székelyudvarhely

25° / 10°

A mai napon új területeken kell bizonyí-
tania, ezért igyekezzen egyszerű meg-
oldásokat alkalmazni! Segítségre most 
egyáltalán nem számíthat.

Ne engedje, hogy a rendkívüli körül-
mények kizökkentsék nyugalmából! 
Maradjon optimista, és bízzon az ese-
mények szerencsés kimenetelében!

Amennyiben döntéshozatal elé kerül, 
kérjen halasztást! Ez alkalommal kép-
telen mérlegelni a következményeket, 
így könnyedén kihasználhatják.

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a 
váratlanul felbukkanó problémákra. 
Ne változtasson az elképzelésein, cse-
lekedjen továbbra is lényegre törően!

Társai ezúttal egyöntetűen elutasítják 
az ötleteit. Fogadja el, hogy egyedül 
maradt az elképzeléseivel! Kiemelkedő 
eredményekre ma ne számítson!

Hivatásában közlékenyen viszonyul 
mindenkihez, és nyitott az új dolgokra. 
Olyan körökben mozogjon, ahol nem 
élnek vissza a jóhiszeműségével!

Ügyeljen arra, hogy kivel osztja meg 
a bizalmas információkat! Nyíltsága 
ugyanis visszaüthet, kiforgatott szava-
it pedig felhasználhatják Ön ellen.

Úgy érzi, kikapcsolódásra van szük-
sége. Mielőbb tudja le teendőit, majd 
szervezzen olyan programokat, ame-
lyektől feltöltődhet szellemileg!

Túl sokat szeretne elérni, és ezzel nem-
csak a munkahelyén, de a baráti köré-
ben is ellenérzéseket vált ki. Próbálja 
meg visszafogni az indulatait!

Nehezen tudja összehangolni a felada-
tait a lehetőségeivel. Ha szükséges, 
folyamodjon újszerű módszerekhez, 
ezzel egyben a látókörét is bővítheti!

Bár mindent elkövet, hogy érvényre 
juttassa célkitűzéseit, most állandó 
ellenállásba ütközik. Maradjon háttér-
ben, és csak onnan tevékenykedjen!

Üzleti ügyei kedvezően alakulnak, 
emellett egy előnyös ajánlatot is kap. 
Legyen elővigyázatos, és figyeljen az 
apró részletekre!

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

Tisztelt Zsigmond Barna Pál! Tisztelt miniszteri biztos és országgyűlési 
képviselő úr! A Székelyhon napilapunk szeptember 14-ei, keddi számában 
megjelent egész oldalas interjú – A magyar egység megmaradása a tét 
– kapcsán fogadja nyilvános elismerésemet és megbecsülésemet az 
eddigi elkötelezett nemzetszolgálatáért. Nemzetünk székely-magyar 
polgáraként nagy öröm hallani/olvasni az ön vallomását, mely szerint: 
„Nincs szebb feladat annál, hogy minden egyes nap a Nemzet Házában 
képviselhetem azokat az embereket, akikért a főkonzulátuson is dolgoz-
tunk hat éven keresztül”. Külön elismerésem, megbecsülésem azért, 
hogy a megszokott, régóta bejáratott Országház kifejezés helyett a 
valóságnak, a helyzetnek, a nemzetegyesítés szent céljának sokkal job-
ban megfelelő Nemzet Háza kifejezést használja. Nyilvánosan és illő tisz-
telettel kérem, hogy a budapesti Nemzet Házában is ennek a kifejezésnek 
a használatára késztesse, biztassa és szoktassa a keresztény-nemzeti ol-
dal minden egyes képviselőjét is. Én ezt  a szerény személyemben 2010. 
november 19-én már megtettem a budapesti Nemzet Házában. Tisztelet-
tel, megbecsüléssel és elkötelezetten,
Veress Dávid

Valakik megkezdték felszedni a kockaköveket Csíkszereda központjában, 
a volt politikai foglyok emlékművével szemben.
Aranka

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.
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