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Hűséges olvasó-szelvény

október 
» 1 0 «

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

A hűség nálunk 
nagy erény, 

300 lej 
a nyeremény!

Nyerjen készpénzt a kakassal!

Vicc
– Na, mi volt az érettségin? – kérde-
zi a fiát a bűnöző.
– Ne izgulj, fater, három ember más-
fél órán át faggatott, de semmit sem 
tudtak kiszedni belőlem.

***
– Miért nehéz lóvá tenni a kígyót?
– Mert lecsúszik róla a nyereg.

– Hallottál a vakról, aki kipróbálta a 
bungee jumpingot?
– Nem, hogy tetszett neki?
– Nagyon élvezte, de a kutyája 
kevésbé.

***
– Hogy csinál egy szőke nő lekvárt?
– Kinyomja a buktából.
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A nap könyve

Barabási Albert-László
A képlet
Barabási Albert-László 1967-ben született Erdélyben. Egyetemi 
tanulmányait Bukarestben kezdte, majd a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen diplomázott fizika szakon. Doktori 
fokozatát a Bostoni Egyetemen szerezte meg.
A komplex hálózatok elméletének kutatásával vívott ki magának 
nemzetközi elismerést, és ma már az egyik legsikeresebb 
magyar kutatóként tartják számon.  

Küldje egyszerre a Székelyhon 191–195-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére október 19-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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KÖNCZEY ELEMÉR: FEJLŐDÉSValutaváltó

 Euró       4,6674 
 Dollár      4,0391 
 100 forint 1,4357

Ma nappal Éjszaka
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Időjárás

Nem érti...

Tibi kérdezi Lacitól:
– És egyébként mi a foglalkozásod?
– Kedő vagyok.
– Mi az, hogy kedő? Ezt nem értem!
– Kereskedő!
– Ezt miért nem mondtad előbb?
– ...! (Poén a rejtvényben.)

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Kiegyensúlyozott és határozottan halad 
a céljai felé. Arra viszont ügyeljen, hogy 
ne sodorja félre azokat, akik hasznos 
tanácsokkal fordulnak Önhöz.

Elhamarkodott döntései miatt a teendői 
zsákutcába kerülnek. Elemezze a közel-
múlt fejleményeit, és lehetőleg ne köves-
se el ugyanazokat a hibákat.

Válassza mindig a legegyszerűbb meg-
oldásokat, és maradjon a realitások ta-
laján. Helyezze szilárd alapokra a céljait, 
csak körültekintően kockáztasson.

Az elképzelései szerint alakulnak a dol-
gok. Ráadásul most olyan energiák is 
felszabadulnak Önben, melyek még na-
gyobb teljesítményekre sarkallják.

Ne töltsön túlságosan sok időt álmodo-
zással, inkább a jelenre, valamint az ak-
tuális tennivalókra koncentráljon. Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát.

Bár a bevállalt feladatai első látásra nehe-
zen kivitelezhetők, gyakorlatának köszön-
hetően megtalálja a megoldásokat. Lépé-
sei során maradjon mindig elővigyázatos.

Próbáljon magabiztosan viselkedni, és 
tartsa szem előtt a célkitűzéseit. Mellőz-
ze azokat a felkéréseket, amelyek túlsá-
gosan sok kockázattal járnak.

Hivatásában kissé feszült hangulat ural-
kodik, ezért ha teheti, kerülje a vitákat. 
Bármilyen helyzetbe is sodródik, igye-
kezzék racionálisan érvelni.

Kicsit megingott az önbizalma, így ne-
hezen talál megoldásokat a teendőire. 
Olyan emberekkel vegye körül magát, 
akik pozitív energiát sugároznak.

Maradjon nyitott a környezetében élők-
kel, de válogassa meg, kiket avat be a 
terveibe. Csupán így kerülheti el, hogy 
bárki is visszaéljen a bizalmával.

Mozgalmas nap vár ma Önre. Ameny-
nyiben beveti szakmai tapasztalatait és 
kiváló észjárását, szinte minden szituá-
cióból eredményesen jöhet ki.

Rendkívül feszült légkörben kell ma 
helyt állnia. Ha képes lesz önfegyelmet 
gyakorolni, akár Ön lehet az a személy, 
aki elsimítja a kirobbanó vitákat.

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

5/40 20   22   16   1   6   33

JOKER 34   1   6   26   10  +  14

Noroc Plus 818320

Super Noroc 088731

6/49 6   11   33   19   23   8

Noroc 4049311

Lottó

Fogászat
Október 13-án és 14-én a sürgős-
ségi eseteket dr. Károly Ferenc jr.  
ren de lőjében látják el, a Győzelem 
utca 17/3 szám alatt, 9–12 óra között 
(telefonszám: 0266-213657)

Székelyudvarhely, 
Vizigótok u. 3. sz., 

a terelőúti MOL mögött.

Tel.: 0752-094654
www.vespaauto.ro

Teherautó- és 
munkagépalkatrészek.




