
Olyan lehetősége adódik, amivel érvé-
nyesítheti a képzettségégét, illetve az 
erényeit. A kommunikációnak rendkívül 
fontos szerepe lesz a mai napon.

Ezúttal képes megosztani a figyelmét 
egyszerre több teendő között, így több 
fronton is haladhat. A részletekre viszont 
legyen nagyon figyelmes!

Nagylelkűsége fokozza a presztízsét az 
élet minden területén. Amennyiben foly-
tatja ezt az irányvonalat, komoly lépése-
ket tehet előre a karrierjében.

Kiszámíthatatlan a viselkedése, így so-
kan kerülik a társaságát. Tervezze meg 
okosan a napját, mivel most csupán a 
saját erejére támaszkodhat!

Halak febr. 20. – márc. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.
Ne vállalja túl magát, mert nem ren-
delkezik annyi energiával, hogy eleget 
tegyen minden munkálatnak. Kerülje a 
vitákat és a stresszes helyzeteket!

Bár tele van ötletekkel, ma hiányzik 
Önből a megvalósításhoz való lendület. 
Úgy tűnik, csakis akkor tud érvényesül-
ni, ha a társait is beavatja a terveibe.

Ez alkalommal képtelen kompromisszu-
mokat kötni, a rutinmunkákkal pedig 
nehezen boldogul. Keresse a pozitív 
gondolkodású egyének társaságát!

Ma felelőtlen döntéseket hoz, annak el-
lenére, hogy szinte mindenre kiterjed a 
figyelme. Vegyen vissza a tempóból, és 
fogadja meg a kollégái tanácsait!
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Gondoktól mentes napra készülhet, 
ügyei kedvezően alakulnak. Legyen ma-
gabiztos és megfontolt, azonban pénz-
ügyi manővereket ne végezzen!

Igyekezzék megválogatni a szavait, 
ugyanis a mai napon hajlamos minden 
meggondolás nélkül olyan embereket 
kritizálni, akik erre nem szolgáltak rá!

Az elmúlt időszakban sok kudarc érte 
Önt. Elmélkedjen el a problémákat kivál-
tó okokról, majd változtasson a maga-
tartásán, valamint a metódusain!

Népszerűségének köszönhetően pozitív 
irányba haladnak a munkálatai. Vegyen 
mindent könnyedén, és válassza mindig 
az egyszerű módszereket!

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

A HÉT KÉPE

 HOROSZKÓP

 NAPTÁR
Október 22., péntek
Az évből 295 nap telt el, hátravan 
még 70.

Névnap: Előd
Egyéb névnapok: Inge, Ingeborg, 
Kordélia, Korina, Mária, Mirabella, 
Szalóme, Várkony

Katolikus naptár: Szent Szalóme, 
Kordélia, Mirabella, Előd
Református naptár: Előd
Unitárius naptár: Előd
Evangélikus naptár: Előd
Zsidó naptár: Hesván hónap 
16. napja

Az Előd régi magyar férfi név, az elő 
szó kicsinyítőképzős származéka, 
je lentése: elsőszülött. A név ismert 
viselője Előd vezér volt, a honfog-
laló magyarok hét vezérének egyike.

Október 23., szombat: Gyöngyvér, 
Gyöngyi
A Gyöngyvér  női név Arany János 
költő alkotása a régi magyar Gyöngy 
személynévből, a Buda halála című 
művében, jelentése: gyöngytestvér.  
Önállósult alakváltozata: Gyöngyi.

Október 24., vasárnap: Salamon
A Salamon héber gyökerű férfi név, 
jelentése: békés. Salamon (i. e. 1000 
– 928 körül) Izrael legismertebb kirá-
lya volt, aki közel 40 éven át uralko-
dott. Többek közt ő építtette Jeruzsá-
lem első templomát, illetve számos 
hadászati épületet. Az építkezéseihez 
sok pénzre és munkaerőre volt szük-
sége, amit az államszervezet erős 
központosításával és súlyos adók ki-
vetésével biztosított. Mint szerzőnek 
hagyományosan neki tulajdonítják 
A példabeszédek könyvét.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy 
mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden szám, 
illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

A helyszínről tudósíthattunk. Több ezren voltak kíváncsi-
ak az FK Csíkszereda U19-es csapata és az Angers SCO 
U19-es csapata közötti franciaországi találkozóra

▴  FOTÓ: RÉDAI  ATTILA




