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Időjárás

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

Az előző lapszámunkban 
közölt sudoku megfejtése

Sudoku

Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket 1-től 12-ig,

és küldje be a szer   kesztőségbe 
2017. június 22-éig.
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Nyerjen könyvet!
Küldje egyszerre a VH2461–VH2470 lapszámaiban megjele-
nő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt a szerkesztőség 
címére július 4-éig, és egy könyvet nyerhet!

– Megdöbbentő dolgot hal-
lottam a szülői értekezleten, 
kislányom. Az osztályotokban 
csak egyetlen ártatlan lányt 
talált a doktor úr...
– Vajon ki lehet ...

Vajon ki az?

Napi idézet
„A világ nem azonos 
Istennel, csupán te-
remtménye Istennek, 
ezért jelenhetett meg 
benne a bűn, a szere-
tet hiánya, ez a sötét 
és nyomasztó árnyék.”

Pilinszky János

Valutaváltó
 Euró       4,5812
 Dollár      4,0999
 100 forint 1,4891

Köszöntő

Kezelje lazábban a dolgokat! Ural-
kodó bolygójától elegendő energi-
át kap ahhoz, hogy a maga javára 
fordítsa az életét befolyásoló 
eseményeket.

Ikrek 

Nem találja a helyét, úgy érzi, min-
den a negatív irányba halad. Keres-
se a béketűrő egyének társaságát, 
így hamarosan visszatér a maga-
biztossága!

Mérleg 

Hangulatingadozásai miatt nehe-
zen viselik el önt a munkahelyén. 
Keresse meg a magatartásának az 
okát, és próbálja pozitívan szemlél-
ni a világot!

Rák 

Hatalmas lendülettel veti bele ma-
gát a betervezett tevékenységeibe. 
Ám arra ügyeljen, hogy a buzgósá-
gában nehogy lényeges hibákat 
kövessen el!

Bak 

Ha módjában áll, kerülje a döntés-
hozatalt! Emellett ne menjen be-
le olyan megállapodásokba, ame-
lyek hosszú távon kihatással lehet-
nek az életére!

Bika 

Hivatásában ragadja magához a 
kezdeményezést, és őrizze meg a 
vezető szerepet! Emellett legyen 
következetes, és kerülje el a hatal-
mi harcokat!

Skorpió 

Cseppet sincs egyensúlyban önma-
gával, a belső vívódásait pedig ki-
vetíti a környezetére. Vitákba keve-
redhet, ha nem tartja kordában az 
indulatait!

Oroszlán 

Kissé szélsőségesen viselkedik, így 
ismeretlen utakra téved. Fontolja 
meg a tetteit, és ne tegye kockára 
a biztonságát kétséges kimenete-
lű dolgokért!

Vízöntő 

Fontos döntések várnak önre, ezért 
legyen megfontolt! Tárgyalásai so-
rán lehetőleg maradjon diploma-
tikus, csak így érhet el szép ered-
ményeket!

Nyilas 

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai 
napját. A feladatait képes könnye-
dén véghez vinni, és még arra is jut 
ideje, hogy a társainak segítséget 
nyújtson.

Szűz 

Céljai jelenleg nehezen kivitelezhe-
tőek. Ha mindenáron sikereket sze-
retne, akkor maradjon türelmes, és 
kérje ki a bizalmasabb munkatár-
sai tanácsát!

Halak 

Kevés teret enged a kollégáinak, 
mindenáron a saját akaratát szeret-
né érvényesíteni. Vigyázzon, mert 
ez a fajta önfejűség rossz útra te-
relheti önt!

Kos 

Horoszkóp

Kolozsvár és környéke hallom, egyre jobban gyarapodik, már Ma-
ros megyében is keresik a munkaerőt egyes vállalatokhoz. Olyany-
nyira, hogy buszok járnak ki a falvakba, ahol reggelente összeszedik 
az embereket, elszállítják a munkahelyeikre és este hazaviszik őket. 
Itt meg semmi nem mozdul, legalábbis nem látszik, hogy valami vál-
tozás kezdődne. Minimálbéren tengődik egy évtizede az, akinek van 
munkahelye, a munkáltató kénye-kedvére kiszolgáltatva. Aki meg-
unta ezt az állapotot, annak nincs más lehetősége, csak ha nyugatra 
megy. Igaz, hogy ott indulásból ugyanennyi munkáért hatszor annyi 
fizetést kap. Beszélhetünk az itthonmaradásról, a szülőföldről, ha 
nem tudunk megélni belőle.

Imola

0751-071 694
e-mailben: hirlap@vasarhelyi–hirlap.ro, illetve a Vásárhelyi Hírlap Facebook-oldalán

Véleményét elküldheti SMS-ben:

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ nyel ven íród tak, 
sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal 
fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

Köszöntjük Gyárfás nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
 születésnapjukat.
Gyárfás: a Gerváz régi magyar 
formája.

Nem találok feleségnek valót...
Ahány lányt csak bemutattak, 
egyik sem tetszett anyámnak.
Kivéve egyet, aki pont olyan volt 
mint ő.
Az meg apámnak nem tetszett!

A múlt hónapban elindultam egy 
futóversenyen. Akárhogy igyekez-
tem, már a táv első felénél elég-
gé lemaradtam a többiektől. Elég 
szörnyű érzés, ha az ember már 
az elején látja, hogy valószínűleg 
utolsóként fog befutni, hát még ha 
közben bosszantják is. Az előttem 
futó pasi hátraszólt:
– Mi van haver? Milyen érzés utol-
sónak lenni?
– Szeretnéd megtudni? – kér-
deztem tőle, és kiszálltam a ver-
senyből.

Hozzávalók: 
25 dkg laskagomba
2 vöröshagyma
10 dkg füstölt húsos szalonna
5 ek. olaj
4 gerezd fokhagyma
1 kk. őrölt kömény és fekete bors
majoranna
1-2 tk pirospaprika
1 paprika
1 paradicsom
3 sárgarépa
2 petrezselyemgyökér és a zöldje
5 közepes burgonya
1 liter húsalaplé
A galuskához:
1 tojás, liszt és só

Elkészítés: 
A gombát hosszú, a szalonnát 
vékony, a hagymát apró kocká-
ra vágjuk.
A szalonna zsírját az olajat hoz-
záadva egy fazékban erős tűz 
fölött kiolvasztjuk, majd a hagy-

mát megfonnyasztjuk benne. A 
gombát belerakjuk, megsózzuk. 
Zúzott fokhagymával,  kömény-
nyel, borssal, majorannával és 
pirospaprikával fűszerezzük. Ép-
pen csak összekeverjük, majd 
azonnal ráöntjük a húsalaplevet 
és vizet öntünk hozzá, nehogy 
megégjen a paprika. Gulyáskré-
met is tehetünk bele, de vigyáz-
zunk nehogy elsózzuk vele.
A kis kockára vágott paprikát, 
és paradicsomot hozzáadjuk, 
és lefedve, néha megkeverget-
ve főzzük.
A zöldségeket megtisztítjuk. A 
répákat felkarikázzuk, és a puha 
gombához adjuk. A burgonyát is 
felkockázzuk, a levesbe tesszük.
Galuskát szaggassunk a leves-
be mielőtt elkészülne. Forrón, 
petrezselyemzölddel megszór-
va tálaljuk.

A nap receptje
Laskagombagulyás

Forrás: 
receptvarazs.hu




