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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A SZEKÉR
– ... a szegény emberből.
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Megy haza a rendőr. A felesége várja a 

ház előtt.

– Drágám! Sötétíts be! Csukj be minden 

zsalut, ablakot, húzd le a redőnyt, és 

bújj a paplan alá!

A felesége megteszi, bebújik a pap lan 

alá, és izgatottan várja a férjét. A rendőr 

hazaér, és bebújik ő is a paplan alá.

– Nézd, drágám, milyen... (Poén a rejt-

vényben.)

Kettecskén

Valutaváltó

Euró               4,9471

Dollár            4,2653

100 forint       1,3722

Vicc

– A hipermarketekben már kilóra lehet 

megvásárolni a komolyzenei CD-ket!

– Tényleg? Akkor vegyünk egy kiló Lisztet!

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

Véleményét elküldheti

ÁLHÍR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

16° / 0°

Gyergyószentmiklós

17° / 0°

Marosvásárhely

19° / 4°

Székelyudvarhely

19° / 1°

Tisztelt Harvíz! Szeretnénk megtudni, hogy meddig kell még bicikligu-

mival csendben tartani a csíkszeredai Villanytelep utcában lévő dörgő 

kanálistetőt. A tanács engedélye hány hónapot tesz meg az önök vál-

lalatáig?

Ismeretlen

Nem értem, minek tartunk nagyon drágán kormányt, parlamentet, 

szenátust stb., mikor a tutit Brüsszelből mondják meg. Évszázadokon 

át Isztambul parancsolt, utána Moszkvából jött az ukáz 60 éven keresz-

tül, most Brüsszel irányít, és rabolják az országun kat ugyanúgy, mint 

máskor. És még képesek szuverén országról beszélni! Amikor az állítóla-

gos szövetség parancsára vásárolod a fegyvereket, te már nem vagy úr a 

saját országodban. Ne beszéljünk a sok aberrációról és a nemzeti érzés 

megtörésére tett kísérletekről.

Ismeretlen

Abból az 5 évből, amíg a dél-erdélyi autópálya hiányzó 9 kilométeres 

szakasza elkészül, lesz sokkal több is. A kínaiak már rég befejezték vol-

na az összes autópályát, de sajnos mi csak lusta, tolvaj bandát tudtunk 

szerződtetni. A legnagyobb gond a kínaiakkal, hogy ők nem ismerik a 

kenőpénz fogalmát. Itt nálunk soha nem lesz semmi, vagy ha igen, azt 

már nem érjük meg.

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

28, 24, 18, 33, 17, 5

31, 35, 5, 6, 9  +2

6 6 4 9 3 3

5 3 4 8 0 7

8, 5, 24, 16, 23, 36

8 4 0 8 0 1 3

Lottó

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
Számos megoldatlan feladatnak kell ma a 

végére járnia. Maradjon türelmes és meg-

fontolt, készítsen ütemtervet, majd annak 

mentén próbáljon haladni!

A mai napon ne számítson segítségre, 

szinte mindent egyedül kell elvégeznie. 

Csak annyit vállaljon, amennyit kényelme-

sen el tud végezni!

Tele van energiával, minden szempontból 

erősnek érzi magát. Tűzzön ki merész célo-

kat, és használjon ki minden Ön elé sodró-

dó előnyös alkalmat!

Figyelme gyakran elkalandozik, emiatt pe-

dig gyakran ejt hibákat. Ha teheti, mára ne 

szőjön nagy terveket! Kizárólag kötelezett-

ségeire koncentráljon!

Kissé felgyűltek a határidős feladatai, ezért 

most jobban teszi, ha nem kifogásokat ke-

res, hanem megpróbál támogatókat tobo-

rozni maga mellé!

Kimagasló formában van, könnyedén talál 

megoldásokat a problémákra. Ám arra vi-

gyázzon, hogy buzgóságában ne kövessen 

el kapitális hibákat!

Ne siessen el semmit, használja ki maxi-

málisan az idejét, bármiről is van szó! A 

rossz időzítés könnyen romba döntheti az 

eddig elért eredményeit.

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, ha nem 

zárkózik el az Ön körül zajló eseményektől. 

Legyen kezdeményező, és figyeljen oda 

mások igényeire is!

Munkájában sok követelménynek kell 

megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, gaz-

dálkodjon az erejével! Kizárólag a fontos 

feladatokra összpontosítson!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, ha 

már lezárta az előzőket! Okosan ossza be 

az idejét, ugyanis ma egyáltalán nem szá-

míthat külső segítségre!

Lehetőleg ne pazarolja el feleslegesen az 

energiáját, csupán a szükséges kötelezett-

ségeinek tegyen eleget! Szenteljen több 

időt a magánéletére!

Ne engedjen a kísértéseknek, ugyanis 

néhány buktató könnyen elkerülheti a fi-

gyelmét! Legyen óvatos, és fogadja meg 

kollégái hasznos tanácsait!

Szép a Nyikó,
s a vidéke...

IV. Régi és jelen citerások találkozója

Fellépnek

Szakajtó Citerazenekar - Szolnok
Dobai Citerazenekar - Zilah
Fagyöngy Citerazenekar - Marosvásárhely
Csíkborzsovai Citeracsoport
Jeddi Citerazenekar
Gyergyóremetei Citeracsoport
Gyergyócsomafalvi Citerazenekar
Székelyszentmihályi Citerazenekar
Nyári táborban résztvevő "diákok"
Forgórózsa néptáncegyüttes - Rugonfalva
Sorbán Enikő népdalénekes - Homoródalmás

Székelyszentmihály
2021. október 2., 13:00 óra

Siménfalva Község
Önkormányzata

Székelyszentmihályi
Unitárius EgyházközségEgyesület szervezésében
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