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Hűséges olvasó-szelvény

szeptember 
» 5 «

Vágja ki a számozott szelvényeket, 
és küldje be a szer   kesz tő ség be  
október 15-éig, névvel, címmel 
és telefonszámmal ellátva.

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Vicc
A kórházban:
– Hölgyem, itt van az a fiatal úr, aki 
tegnap elütötte magát. Virágot is 
hozott! Bejöhet? – kérdi a nővér.
– Igen, de csak ha gyalog van!
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Cím: Kossuth L. u. 13. sz., tel.: 0266-210046, 0751-103915 www.arnikabolt.ro

Bizony, csoda!
Káli István beszélgetése gróf Bethlen Anikóval

Bethlen Anikó sokszor finomkodó, máskor nyers, szókimindó 
igazságait olvasva érthetjük meg, mit jelentett a 20. században, főleg 
annak második felében grófnak lenni, s ezt a születéssel kapott 
státust úgy megélni az ellenséges viszonyok között, hogy közben 
meg ne hasonuljon. A több mint hét évtizede mozgásképtelen, 
ágyhoz, tolókocsihoz kötött, mások segítsége nélkül életképtelen 
ember honnan meríti életenergiáját, - örömét, derűjét, segíteni, 
küzdeni és szeretni akarását, tudását, szenvedélyét, kitartását, 
emberismeretét, optimizmusát, jövőképét?

A nap könyve

Küldje egyszerre a Székelyhon 166–170-es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére szeptember 14-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Név:

Cím:

Tel.:170

KÖNCZEY ELEMÉR: SZIGOR

Valutaváltó

 Euró       4,6383 
 Dollár      3,9903 
 100 forint 1,4169

Ma nappal Éjszaka

22° 11°

Időjárás

Rendőrök
Egy rendőr elmegy a másikhoz láto-
gatóba, és elkezdenek beszélgetni:
– Te Béla, a fiam olyan hülye, 
hogyha azt mondom neki, hogy 
nézze meg, hogy a sarkon vagyok-e, 
lemegy a telefonfülkéig a sarkon, és 
csak akkor jön rá, hogy nem vagyok 
ott.
– Tényleg hülye a fiad, Jani! ...

(Poén a rejtvényben.)

VESPA

tel.: 0752-094654 . www.vespaauto.ro

*ÚJDONSÁG! 
Teherautó- és munkagépalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vizigótok u. 
3. sz., a terelőúti MOL mögött

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázska-
puk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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Lottó

Ossza be okosan az energiáját, és ne 
hamarkodja el a teendőit, mert ezzel 
zsákutcába sodorja magát! Igyekezzék 
lépésről lépésre haladni.

Nehezen tud dönteni komoly ügyekben. 
Ne hagyja, hogy úrrá legyen Önön a tü-
relmetlenség. Inkább vonuljon vissza, és 
csupán a háttérből dolgozzék.

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
így ez alkalommal szüksége lesz a szak-
mai tapasztalataira és a tudására. Csele-
kedjék mindig tárgyilagosan.

Kissé túlbecsüli az erőforrásait, emiatt 
pedig rosszul méri fel a lehetőségeit. 
Próbáljon meg a realitás talaján marad-
ni, ha nem akar rontani a helyzetén.

Kisebb feszültség tombol a környeze-
tében, ezért ha teheti, határolódjék el a 
felesleges szócsatáktól, és kizárólag a 
napi teendőire koncentráljon.

Ezúttal kizárólag a saját erejére támasz-
kodhat, külső segítségre egyáltalán 
nem számíthat. Fektessen nagyobb 
hang  súlyt a személyes kapcsolataira.

Fárasztó napra készülhet, megérzései 
ma rossz tanácsadónak bizonyulnak. 
Sok bosszúságtól kímélheti meg magát, 
ha meghallgatja a társait is.

Fontos lépéseket tehet a tevékenységé-
ben, ha mer kockáztatni, és nem riad 
meg a kihívásoktól. A kétes vállalkozá-
soktól viszont tartsa távol magát.

Ha eredményeket akar elérni más meg-
oldásokhoz kell folyamodnia. Vegye ész-
re az előnyös körülményeket, ha pedig 
szükséges, kérjen útbaigazítást.

Fordítson több figyelmet az aktuális 
munkálataira, új vállalkozásokba pedig 
ne kezdjen bele. Őrizze meg a higgadt-
ságát, és bízzon az intuícióiban.

Uralkodó bolygója remek lehetőségeket 
teremt Önnek az érvényesüléshez. En-
gedje szabadon a fantáziáját, és szakít-
son a megszokott módszerekkel.

Teljesen felborul a megtervezett nap-
ja, sok buktató hátráltatja a munkáját. 
Maradjon alkalmazkodó, és egyszerre 
csakis egy dologgal foglalkozzék.

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




