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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 egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

Bár első látásra megoldhatatlannak 
tűnnek a mai teendői, némi segít-
séggel képes lesz túllépni a nehéz-
ségeken. Fogadja el a felkínált tá-
mogatásokat!

Ikrek 

Ezúttal nincs meg önben a küzdő-
szellem, ezért kerülje azon szituá-
ciókat, ahol nézeteltérés jöhet lét-
re! Részesítse előnyben a határidős 
munkálatait!

Mérleg 

Találja meg a belső egyensúlyát, és 
teremtsen harmóniát a környeze-
tében! Maradjon elővigyázatos, a 
döntéshozatalok előtt pedig mindig 
mérlegeljen!

Rák 

Ütemezze be a napját, haladjon az 
ön által kitervezett úton. Ameny-
nyiben válaszút elé kerül, hagyja, 
hogy mások tereljék önt a megfele-
lő irányba!

Bak 

Kudarcba fulladtak a célkitűzései. 
Tegye félre a makacsságát, majd 
kössön kompromisszumot, csupán 
ekként lesz esélye eredményeket 
elkönyvelni.

Bika 

Több váratlan helyzet vár ma önre, 
némelyikhez pedig nagy szüksége 
lesz higgadtságra, hogy felül tudjon 
emelkedni a hirtelen létrejövő prob-
lémákon!

Skorpió 

Helyezze a hangsúlyt azon kihívá-
sokra, amelyeket eddig távolról el-
került! Maradjon objektív, lehetőleg 
ne veszítse szem elől a többi célki-
tűzéseit se!

Oroszlán 

A mai nap nem kedvez a pénzügyi 
dolgoknak, ezért kerülje el a vak-
merő lépéseket! Legyen minden-
ben mértékletes, és ne vállalja túl 
sok teendőt!

Vízöntő 

Munkahelyén szép eredményeket 
érhet el, ha az intuíciójára támasz-
kodik. Most bátran rizikózhat is, 
azonban mindig maradjon a realitá-
sok talaján!

Nyilas 

Úgy érzi, nehezen halad a feladatai-
val, annak ellenére, hogy sokat tesz 
a tevékenységei érdekében. Próbál-
jon meg változtatni a munkamód-
szerein!

Szűz 

Ne engedje felszínre törni az indula-
tokat, ugyanis azok visszafordítha-
tatlan körülményeket eredményez-
hetnek. Jobban teszi, ha elkerüli a 
társaságot.

Halak 

Kissé szétszórtan viselkedik, ennek 
fényében sikerei azon múlnak, mi-
ként tudja a helyes irányba terel-
ni a tennivalóit. Ossza be okosan az 
energiáit!

Kos 

Horoszkóp

Mandarinos 
melegszendvics

Hozzávalók: 5 dkg natúr krémsajt, 3–4 
mandarin, 10 dkg szeletelt császár-
szalonna, 10 dkg szeletelt gouda sajt, 1 
bagett.
Elkészítés: A bagettet felszeleteljük és 
mindegyiket megkenjük krémsajttal. 
Mindegyik szeletre teszünk császársza-
lonnát, majd rásorakoztatjuk a szendvi-
csekre a meghámozott, cikkekre szedett 
mandarint, és mindegyik szendvics tete-
jét beborítjuk egy szelet sajttal. Előmele-
gített 200 fokos sütőben ropogósra süt-
jük. Még melegen tálaljuk.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Óriási bérszakadék tátong 
a romániai megyék átlag-
fizetése között: 2017 jú-

niusában csak a bukaresti, va-
lamint a Kolozs, Ilfov, Szeben, 
Temes és Brassó megyei al-
kalmazottak kerestek jobban 
a 2380 lejes országos átlag-
nál. Mint az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által össze-
állított adatsorokból kiderül, a 
legnagyobb, 3095 lejes átlagfi-
zetés a fővárosban van, majd 
Kolozs (2675 lej), Ilfov (2607 lej), 
Szeben (2552 lej), Temes (2533 
lej) és Brassó megye (2424 lej) 
következik.

A rangsor végén kullogva

Miközben az országos átlag-
bér jócskán meghaladja ezt a 
szintet, az idei év hatodik hó-
napjában különben alig 19 me-
gyében haladta meg a 2000 lejt 
az átlagfizetés. Az országos 
átlag alatt találjuk Iaşi (2318 
lej), Galac (2201 lej), Argeş és 
Prahova (2173 lej), illetve Olt 
(2160 lej), Arad (2147 lej) és 
Mehedinţi (2138 lej) megyéket. 
1850 és 2000 lej közötti átlagbér 
volt az erdélyi és partiumi me-
gyék közül Szatmár, Hunyad, 
Szilágy, Krassó-Szörény, Bi-
har, Beszterce-Naszód és 
Máramaros megyében. A rang-
sor végén kullog továbbra is 
Hargita és Kovászna megye 
a maga 1787, illetve 1824 le-
jes átlagbérével, előbbinél csak 

Teleorman megyében keresnek 
kevesebbet, átlagosan 1750 lejt, 
a két székely megye közé pedig 
Ialomiţa megye „férkőzött be” 
1813 lejes átlagbérrel.

Fizetésekkel szemben elvárás

Közben pedig egyre nő a ro-
mániai lakosság fizetésekkel 
szembeni elvárása: míg tavaly 
egy polgár 2550 lejes átlagfize-
tésért már munkába állt volna, 
idén az elvárás 2844 lej – derül 
ki az eJobs friss felméréséből. 
A megkérdezettek azt mondták, 
40 százalékkal nagyobb fize-
tést érdemelnének annál, mint 
amit ténylegesen hazavisznek, 
átlagban véve a kézhez kapott 
bér és az igazságosnak vélt ösz-
szeg között 1000 lejnél nagyobb 
a különbség. A legnagyobb kü-
lönbség a 24 évesnél fiatalab-
bak körében van, akik jelen-
leg mintegy 1500 lejt keresnek, 
azonban úgy vélik, hogy leg-
alább 50 százalékkal nagyobb 
összeg, mintegy 2261 lej lenne 
az igazságos. Az ellenkező pó-
luson a 35–45 éveseket találjuk, 
akik azt mondják, 33 százalék-

kal kellene több pénzt hazavin-
niük. Az alkalmazottak külön-
ben azt várják, hogy a munka-
helyváltás béremeléssel is jár-
jon, de már 500 lejjel többért is 
odébbállnának, és megeléged-
nének egy 19,3 százalékkal ma-
gasabb, 2640 lejes fizetéssel is.

Új elvárások teremtődnek

„A várakozások a gazdaság 
kedvező alakulásának tudha-
tók be: a gazdasági növeke-
dés új munkahelyeket terem-
tett. Ugyanakkor a közszféra 
béremelései is nagy nyomást 
gyakorolnak, és új elváráso-
kat teremtenek a magánszek-
torban is” – fogalmazta meg az 
adatokat kommentálva Bogdan 
Badea, az eJobs eladási igaz-
gatója. A menedzsment és az 
építőipar terén a legnagyobb 
egyébként a várakozások, meg-
haladják az IT, a bankok vagy a 
biztosítások terén várt béreket. 
Egy menedzser legalább 4547 
lejt szeretne keresni havonta, 
az építőipari alkalmazottak pe-
dig 4071 lejt vinnének haza. 

BÁLINT ESZTER

A székely megyékben a legalacsonyabb az átlagbér

Nőnek az elvárások

Főleg a fiatalok vallják, hogy munkájukért nagyobb fizetést érdemelnek

Ravennában meghalt Dante 
Alighieri olasz költő, filozó-
fiai, politikai, nyelvészeti író 
(Isteni színjáték).

Földrengés rázta meg Kons-
tantinápolyt, 13 000 ember 
életét követelve.

Meghalt James Fenimore 
Cooper amerikai író, a Bőr-
harisnya és más indiántör-
ténetek szerzője.

Megnyitotta kapuit a Lánc-
híd budai hídfőjénél a Budai 
Népszínház.

Kitört Magyarországon az 
utolsó nagy kolerajárvány.

Kossuth Lajost Budapest 
díszpolgárává avatták.

Theodore Roosevelt lett az 
Amerikai Egyesült Államok 
26. elnöke.

Megszületett Jack Hawkins 
angol színész (Ben Hur).

Meghalt José Echegary y 
Eizaguirre Nobel-díjas spa-
nyol drámaíró, akadémikus.

Megszületett Ranódy László 
filmrendező, tanár, forgató-
könyvíró (Pacsirta, Légy jó 
mindhalálig).

A német nemzetiszocialisták 
az országgyűlési választáso-
kon elsőször kaptak jelentős 
mennyiségű szavazatot.

Megszületett Steven Jay 
Russell hírhedt texasi csaló.

Az olajtermelő országok 
megalapították az OPEC-et.

Meghalt Fenyő Andor End-
re Munkácsy-díjas festő, kri-
tikus.

Megszületett Amy Winehouse, 
angol énekesnő, a legtöbb le-
mezt eladó brit női előadó.

A Duna Kör felhívással for-
dult az osztrák közvéle-
ményhez, a bős-nagymarosi 
vízlépcsőrendszer megépí-
tése ellen tiltakozva.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A gazdasági növeke-

dés és a közszféra bér-

emelései is nyomást 

gyakorolnak a bérpo-

litikára, így az alkal-

mazottak zöme úgy 

gondolja, hogy leg-

alább 1000 lejjel töb-

bet érdemel az elvég-

zett munkáért, mint 

amennyit hazavisz. 
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